
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПОСТАНОВА № 19 
Центральної Ради 

Професіональної футбольної ліги 
(Засідання проведено із застосування сучасних комунікаційних технологій) 
м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

21 липня 2009 року 

З 17 членів Центральної Ради опитано 17. 

Порядок денний 

1. Про призначення дат проведення матчів п’ятого туру першості між командами 
першої ліги  «ПФК Олександрія» Олександрія – ФК «Кримтеплиця» та шостого 
туру першості між командами першої ліги  «Геліос» Харків – «ПФК Олександрія» 
Олександрія. 

2. Про клопотання ФК «Єдність» Плиски перенести матч першого туру першості між 
командами другої ліги «Єдність» Плиски – ЦСКА Київ з 29 липня 2009 року на  
31 липня 2009 року. 

3. Про призначення дат проведення матчів у розіграші Кубку ліги в сезоні  
2009-2010 років. 

4. Про результати жеребкування участі команд другої ліги в першості України 
сезону 2009-2010 років. 

І. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про 

затвердження дат проведення матчів відносно базових днів 1-20 турів змагань на 
першість серед команд першої ліги сезону 2009-2010 років». 

Адміністрацією ПФЛ сформовано проект Календаря змагань з футболу серед 
команд клубів першої ліги ПФЛ сезону 2009-2010 років з визначеними датами 
проведення матчів у 1-20-му турах відносно базових днів. 

Залишаються не визначеними дати відносно базових днів у першій лізі для 
проведення матчу 6 туру між командами «Геліос» Харків – «ПФК Олександрія» 
Олександрія. На ваш розсуд пропонуються такі варіанти дат проведення цього 
матчу: 

1. ПФК «Олександрія» Олександрія пропонує провести матч 25 серпня  
2009 року (вівторок) за умови зміщення матчу п’ятого туру першості між 
командами першої ліги «ПФК Олександрія» Олександрія – ФК 
«Кримтеплиця» з 22 серпня 2009 року на 21 серпня 2009 року, що 
узгоджено між цими клубами. 

2. ФК «Геліос» Харків пропонує провести матч в резервний день – 14 жовтня 
2009 року (середа). 

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2, та у контексті 
частини б) підпункту 19.4 статті 22 Статуту ПФЛ: 

Постановили: 
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1. Матч п’ятого туру першості між командами першої ліги  «ПФК Олександрія» 
Олександрія – ФК «Кримтеплиця» призначити на 21серпня 2009 року. 

2. Матч шостого туру першості між командами першої ліги  «Геліос» Харків – «ПФК 
Олександрія» Олександрія призначити на 25 серпня 2009 року. 

ІІ. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про клопотання 

футбольного клубу «Єдність» Плиски перенести матч першого туру першості між 
командами другої ліги  «Єдність» Плиски – ЦСКА Київ з 29 липня 2009 року на 31 
липня 2009 року». 

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 та у контексті 
частини б) підпункту 19.4 статті 22 Статуту ПФЛ, враховуючи, що прохання клубу не 
узгоджується з положеннями пункту 7 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 
років: 

Постановили: 
У клопотанні перенести матч першого туру першості між командами другої ліги  

«Єдність» Плиски – ЦСКА Київ з 29 липня 2009 року на 31 липня 2009 року 
футбольному клубові «Єдність» Плиски – відмовити. 

ІІІ. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про 

встановлення дат проведення матчів у розіграші Кубку ліги в сезоні 2009-2010 років». 
Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 та у контексті 

частини б) підпункту 19.4 статті 22 Статуту ПФЛ, у зв’язку з пропозицією більшості 
клубів другої ліги, викликаною зменшенням кількості клубів та у контексті постанови 
ІІІ Звітно-виборної Конференції: 

Постановили: 

1. Дати проведення матчів у розіграші Кубку ліги в сезоні 2009-2010 років –  
затвердити. 

2. Адміністрації ПФЛ включити затверджені дати проведення матчів у розіграші Кубку 
ліги до Календаря  Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2009-2010 років та надіслати клубам для керівництва. 

ІV. Слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про результати 

жеребкування участі команд другої ліги в першості України сезону 2009-2010 років». 
Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 та у контексті 

частини б) підпункту 19.4 статті 22 Статуту ПФЛ: 
Постановили: 

1. Результати жеребкування команд другої ліги, проведеного 14 липня 2009 року в 
групі «Б» та 17 липня 2009 року в групі «А», для складання Календаря 
Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2009-2010 років – затвердити. 

2. Адміністрації ПФЛ скорегувати План-календар Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років і дати 
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проведення матчів у змаганнях першостей та строком до 22 липня 2009 року 
надати Центральній раді остаточний проект Календаря Всеукраїнських змагань 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років на 
затвердження. 
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