
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РАДА ЛІГ  

(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

 
ПОСТАНОВА № 4 

 

м. Київ 

пров. Лабораторний, 7-а 

07 червня 2016 року 

 

Засідання Ради Ліг скликано та проведено президентом ПФЛ у відповідності до 

п.4.4 статті 20 та п.6,8 і 9 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У порядку п.10 статті 22 Статуту ПФЛ засідання Ради Ліг проводиться із 

застосуванням сучасних комунікаційних технологій. 

Згідно п.11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

 

Порядок денний 

Про визначення дати, місця проведення та порядок денний чергової 

Конференції ПФЛ. 

 

Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про визначення дати, місця 

проведення та порядок денний чергової Конференції ПФЛ». 

Згідно статті 13 Статуту ПФЛ, щорічно, після закінчення змагань проводиться 

чергова Конференція. Відповідно до пункту 2 даної статті дату, місце проведення та 

питання порядку денного Конференції визначає Рада ліг не пізніше, ніж за 2 тижні до 

її скликання. 

З 10 червня по 10 липня 2016 року проводиться Чемпіонат Європи з футболу 

2016, у якому бере участь Національна збірна України з футболу. Особлива увага 

буде прикута до матчів групової стадії змагань, які закінчуються 22.06.2016 року, 1/8 

фіналу починається 25 червня 2016 року. 

У зв’язку з викладеним, 06 червня 2016 року Членам Ради ліг, якими є 30 

тридцять клубів (п.2 статті 22 Статуту ПФЛ) та президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту 

ПФЛ) запропоновано надати письмову відповідь на питання: чи згодні з датою 

проведення чергової Конференції ПФЛ 24 червня 2016 року об 11.00 годині у 

приміщенні Будинку футболу, за адресою: м. Київ провулок Лабораторний, 7 А, з 

наступним проектом порядку денного?  
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Порядок денний 
1. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16.  

2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність 

ПФЛ за період з 01.07.2015 по 31.05.2016 рік. 

3. Про затвердження Статуту ПФЛ у новій редакції.  

4. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та 

виключення клубів зі складу ПФЛ.  

5. Про затвердження складу учасників та формату проведення 

Чемпіонатів України з футболу серед команд клубів першої та другої 

ліг сезону 2016/17. 

6. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на сезон 

2016/17. 

7. Про затвердження штатного розкладу ПФЛ. 

8. Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17.  

9. Про затвердження плану-календаря Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17. 

10. Про маркетингову діяльність ПФЛ. 

11. Про нагородження лауреатів сезону 2015/16.  

12. Різне. 

 

07 червня 2016 року Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді від  

23 (двадцяти трьох клубів) та президента ПФЛ Макарова С.Д.  

Сім футбольних клубів відповіді не надали, а саме: «Нива» Тернопіль, «Полтава» 

Полтава, «Динамо» Київ, «Суми» Суми, «Енергія» Нова Каховка, «Кристал» Херсон 

та «Барса «Суми. 

У порядку пункту 2 статті 13 Статуту Об’єднання футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга України», – 

Рада ліг постановила: 

1. Визначити дату 24 червня 2016 року для проведення чергової Конференції 

ПФЛ об 11.00 годині. Місце проведення приміщення Будинку футболу, 

адреса: м. Київ провулок Лабораторний, 7 А. 

2. Затвердити питання порядку денного, а саме: 

Порядок денний 
1. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16.  

2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність 

ПФЛ за період з 01.07.2015 по 31.05.2016 рік. 
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3. Про затвердження Статуту ПФЛ у новій редакції.  

4. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та 

виключення клубів зі складу ПФЛ.  

5. Про затвердження складу учасників та формату проведення 

Чемпіонатів України з футболу серед команд клубів першої та 

другої ліг сезону 2016/17. 

6. Про затвердження кошторису надходжень та витрат ПФЛ на 

сезон 2016/17. 

7. Про затвердження штатного розкладу ПФЛ. 

8. Про затвердження Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17.  

9. Про затвердження плану-календаря Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17. 

10. Про маркетингову діяльність ПФЛ. 

11. Про нагородження лауреатів сезону 2015/16.  

12. Різне. 

 

3. У порядку пункту 3 статті 13 Статуту ПФЛ повідомлення про скликання 

Конференції разом із затвердженим порядком денним направити клубам у 

3-х денний термін. 

4. Контроль за виконання цієї постанови покласти на президента ПФЛ 

Макарова С.Д. 

 


