
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПОСТАНОВА № 21 
Центральної Ради 

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

4 серпня 2009 року 

З 17 членів Центральної Ради опитано 16. 

Порядок денний 

1. Про заяву ТОВ «Футбольний клуб «Моршин» Моршин від 2 червня 2009 року 
щодо отримання членства в ПФЛ. 

2. Про заяву ГО «Спортивний клуб «Гірник» Кривий Ріг від 30 червня 2009 року  
№ 20 щодо виходу клубу зі складу Професіональної футбольної ліги України та 
передачі своїх прав та обов'язків за Договором про правонаступництво ТОВ 
«Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг. 

3. Про клопотання ФК «Сталь» Дніпродзержинськ стосовно відстрочки сплати другої 
частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років. 

4. Про клопотання ФК «Десна» Чернігів стосовно реструктуризації сплати другої 
частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років. 

5. Про клопотання ФК «Нива» Вінниця продовжити строк сплати другої частини 
заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років до 7 серпня 
2009 року. 

6. Про перенесення матчу 5-го туру першості другої ліги між командами  
«Іллічівець-2» Маріуполь – «Шахтар» Свердловськ з 22 серпня на 23 серпня  
2009 року у зв’язку із затвердженням дати проведення матчу 5-го туру команд 
Прем’єр-ліги «Іллічівець» – «Таврія» 22 серпня 2009 року. 

7. Про дату та час проведення жеребкування «Датагруп Кубка України з футболу» 
сезону 2009-2010 років. 

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

«Футбольний клуб «Моршин» Моршин від 2 червня 2009 року щодо отримання 
членства в ПФЛ».  

Юридичною службою ПФЛ установлено, що ТОВ «Футбольний клуб «Моршин» 
Моршин дотримано норм статті 9 Статуту Професіональної футбольної ліги та статті 
19 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років з питань отримання 
членства в Професіональній футбольній лізі. Документи, подані ТОВ «Футбольний 
клуб «Моршин» Моршин, відповідають вимогам правового критерію, передбаченого 
Положенням про атестацію футбольних клубів України, на підставі яких Комітет ФФУ 
з атестування футбольних клубів видав відповідний атестат на участь у змаганнях 
серед команд клубів другої ліги в сезоні 2009-2010 років. 
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Таким чином, немає правових підстав для відмови ТОВ «Футбольний клуб 
«Моршин» Моршин стати учасником змагань серед клубів Професіональної 
футбольної ліги та набуття інших прав, передбачених статутними й регламентними 
документами ФФУ та Професіональної футбольної ліги.  

Відповідно до підпункту 1.1 статті 6 Статуту та пункту 6 статті 16 Регламенту 
змагань: 

Постановили: 

Ввести до складу ПФЛ ТОВ «Футбольний клуб «Моршин» Моршин як клуб, що 
отримав право виступати у змаганнях серед команд клубів другої ліги в сезоні  
2009-2010 років за рішенням Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів. 

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

«Спортивний клуб «Гірник» Кривий Ріг від 30 червня 2009 року  
№ 20 щодо виходу клубу зі складу Професіональної футбольної ліги та передачі 
своїх прав та обов'язків за Договором про правонаступництво ТОВ «Футбольний клуб 
«Гірник» Кривий Ріг. 

Юридичною службою ПФЛ установлено, що клубами дотримано норм статей 
9, 10 Статуту Професіональної футбольної ліги, статті 19 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2009-2010 років з питань виходу зі складу та отримання членства в Професіональній 
футбольній лізі. Документи, подані ТОВ «Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг, 
відповідають вимогам правового критерію, передбаченого Положенням про 
атестацію футбольних клубів України.  

Таким чином, немає правових підстав для відмови ТОВ «Футбольний клуб 
«Гірник» Кривий Ріг стати учасником змагань серед клубів Професіональної 
футбольної ліги та набуття інших прав, передбачених статутними й регламентними 
документами ФФУ та Професіональної футбольної ліги. 

Постановили: 

1. Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1, пунктів 3, 4 статті 10 Статуту 
Професіональної футбольної ліги, заяву ГО «Спортивний клуб «Гірник» Кривий 
Ріг від 30 червня 2009 року № 20 щодо виходу клубу зі складу Професіональної 
футбольної ліги – задовольнити та членство ГО «Спортивний клуб «Гірник» 
Кривий Ріг – припинити. 

2. Відповідно до підпункту 1.2 статті 6 Статуту Професіональної футбольної ліги 
України, підпункту 1.2. статті 19 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону  
2009-2010 років надати членство в Професіональній футбольній лізі ТОВ 
«Футбольний клуб «Гірник» Кривий Ріг у порядку правонаступництва згідно з 
поданим клопотанням та представленими документами. 

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

ФК «Сталь» Дніпродзержинськ стосовно відстрочки сплати другої частини заявкового 
внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років». 
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Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту 
ПФЛ: 

Постановили: 

У клопотанні стосовно відстрочки сплати другої частини заявкового внеску на 
участь у змаганнях сезону 2009-2010 років  ФК «Сталь» Дніпродзержинськ – відмовити. 

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

ФК «Десна» Чернігів стосовно реструктуризації сплати другої частини заявкового 
внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років». 

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту 
ПФЛ: 

Постановили: 
У клопотанні стосовно реструктуризації сплати другої частини заявкового 

внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років  ФК «Десна» Чернігів – 
відмовити. 

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

ФК «Нива» Вінниця продовжити строк сплати другої частини заявкового внеску на 
участь у змаганнях сезону 2009-2010 років до 7 серпня 2009 року».  

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22, у 
порядку підпункту 19.6 статті 22 Статуту ПФЛ: 

Постановили: 

Продовжити ФК «Нива» Вінниця строк сплати другої частини заявкового 
внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років до 7 серпня 2009 року. 

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

матчу 5-го туру першості другої ліги «Іллічівець-2» Маріуполь – «Шахтар» 
Свердловськ з 22 серпня на 23 серпня 2009 року у зв’язку із затвердженням дати 
проведення матчу 5-го туру команд Прем’єр-ліги «Іллічівець» – «Таврія» 22 серпня 
2009 року». 

Постановою Бюро ПФЛ від 11 березня 2009 року № 4 визначено, що дати 
домашніх матчів за участю команди «Іллічівець-2» Маріуполь установлюються після 
затвердження дат турів ЕпіЦентр чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.  

Зважаючи на те, що Дирекція Прем’єр-ліги затвердила дати турів ЕпіЦентр 
чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги та у відповідності до Постанови Бюро 
ПФЛ від 11 березня 2009 року № 4, – 

Постановили: 
Затвердити дату проведення матчу 5-го туру першості серед команд другої ліги 

групи «Б» «Іллічівець-2» Маріуполь – «Шахтар» Свердловськ 23 серпня 2009 року. 
VІІ. Слухали: 
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Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату та час 
проведення жеребкування «Датагруп Кубка України з футболу» сезону 2009-2010 
років». 

До ПФЛ надійшов лист від Прем’єр-ліги від 3 серпня 2009 року № 950, де 
повідомляється про проведення жеребкування «Датагруп Кубка України з футболу» 
сезону 2009-2010 років о 12.00 6 серпня 2009 року в приміщенні ФФУ із запрошенням 
представників команд-переможниць другого попереднього етапу розіграшу 
«Датагруп Кубка України з футболу». 

Однак, матчі другого попереднього етапу розіграшу «Датагруп Кубка України з 
футболу» відбудуться 5 серпня 2009 року, а результати матчів стануть відомі не 
раніше 21.00 того ж дня. Відтак представники команд-переможниць не зможуть 
своєчасно прибути на жеребкування, а представник ПФЛ, у разі неотримання 
результатів, не зможе тягнути жереб замість представників клубів. 

Постановили: 
Погодитися із визначеною Прем’єр-лігою датою жеребкування «Датагруп Кубка 

України з футболу» 6 серпня 2009 року та запропонувати провести процедуру 
жеребкування о 16.00 в приміщенні ФФУ. 
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