
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 7 
Центральної Ради  

Професіональної футбольної ліги 
м. Київ,  
пров. Лабораторний, 7-а 

26 червня 2012 року 
Початок роботи о 1000 год. 

Порядок денний 
 

1. Про отримання клубами членства та виходу зі складу ПФЛ. 

Інформація керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. 

2. Про склад учасників чемпіонатів України серед команд клубів першої та другої ліг 
сезону 2013-2014 років. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

3. Про зміни до Договору про організацію та проведення Всеукраїнських змагань 
серед команд Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 
України». 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

4. Різне. 

І. Слухали: 

Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. «Про отримання 
клубами членства та виходу зі складу ПФЛ». 

Постановили: 

1. Інформацію керівника юридичної служби ПФЛ Гречко Ю. Л. – взяти до відома. 

2. У відповідності до пунктів 1.1 та 3 статті 10 Статуту ПФЛ, статті 19 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 
років: 

2.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Арсенал-Біла Церква»  у ПФЛ. 

2.2. Виключити команду «Арсенал» Біла Церква зі змагань серед команд клубів 
другої ліги. 

3. У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, статті 19 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 
років надати членство в ПФЛ Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Професійний футбольний клуб «Арсенал-Київщина» м. Біла Церква та 
допустити команду «Арсенал-Київщина» до змагань серед команд клубів другої 
ліги. 

4. У відповідності до пунктів 1.1 та 3 статті 10, пункту 8 статті 23 Статуту ПФЛ, 
пункту 10 статті 51 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років: 
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4.1 Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Одеса» м. Одеса у ПФЛ. 

4.2 Виключити команду «Одеса» зі змагань серед команд клубів другої ліги. 
4.3 Футболістам, які мають трудові контракти з ТОВ «Футбольний клуб «Одеса» 

м. Одеса, надати статус «вільний агент» без компенсації. 
4.4 Вивести зі складу Центральної Ради ПФЛ президента ФК «Одеса» Одеса 

Продаєвича Андрія Валентиновича. 

5. У відповідності до пунктів 2.2 та 3 статті 10 Статуту ПФЛ, пункту 10 статті 51 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2012-2013 років: 

5.1. Виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Жемчужина» м. Ялта. 

5.2. Виключити команду «Жемчужина» зі змагань серед команд клубів другої 
ліги. 

5.3. Футболістам, які мають трудові контракти з ТОВ «Футбольний клуб 
«Жемчужина» м. Ялта, надати статус «вільний агент» без компенсації. 

6. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про склад учасників чемпіонатів 
України серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2013-2014 років». 

Постановили: 

7. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 

8. Склад учасників чемпіонатів України серед команд клубів першої та другої ліг 
сезону 2013-2014 років – узгодити та надати ХХІІ Конференції ПФЛ на 
затвердження (матеріали додаються).  

9. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Бальчоса М. В. 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни до Договору про 
організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд Об’єднання 
футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України». 

Постановили: 

10. Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В.  – взяти до відома. 

11. Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань серед команд 
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України» 
доопрацювати з урахуванням пропозицій членів Центральної Ради та надати 
Виконкому ФФУ на затвердження. 

12. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на виконавчого 
директора ПФЛ Макарова С. Д. 

 

 


