
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА № 8 

 

м. Київ 
провулок Лабораторний, 7а 
зал засідань, 4 поверх 

24 липня 2019 року 
Початок роботи о 11 00 год. 

Порядок денний 

1. Про виключення команди «Арсенал» Київ зі складу учасників першої ліги та ТОВ 

«Футбольний клуб «Арсенал» зі складу ПФЛ. 
Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

2. Про затвердження складу учасників змагань першої та другої ліг групи «Б» 
сезону 2019/20. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 
3. Різне. 

  

   І. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про виключення команди 
«Арсенал» Київ зі складу учасників першої ліги та ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал» зі 
складу ПФЛ». 

Постановили: 

1.1. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома.  

1.2. У відповідності до пункту 1.1. статті 10 та пункту 1.11 статті 7 Статуту ПФЛ: 

1.2.1. Припинити членство Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» м. Київ (код ЄДРПОУ 14917504) у 
ПФЛ, як клубу, який подав письмову заяву про добровільний вихід зі 
складу ПФЛ. 

1.2.2. Виключити команду «Арсенал» зі змагань серед команд клубів першої 
ліги. 

1.3. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці команд клубів 
першої ліги в частині виключення команди «Арсенал» Київ. 

1.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ  
Макарова С. Д. 

 

  ІІ. Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про затвердження складу 
учасників змагань першої та другої ліг групи «Б» сезону 2019/20». 

 

Постановили: 
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2.1. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ затвердити склад учасників чемпіонату України 
з футболу серед клубів першої ліги сезону 2019/20 у кількості 16 команд: 

 

 Назва команди 

1. «Авангард» Краматорськ 

2. «Агробізнес» Волочиськ 

3. «Балкани» Зоря 

4. «Волинь» Луцьк 

5. «Гірник-Спорт» Горішні Плавні 

6. «Інгулець» Петрове 

7. «Кремінь» Кременчук 

8. «Металіст 1925» Харків 

9. «Металург-Запоріжжя» Запоріжжя 

10. «Миколаїв» Миколаїв 

11. «Минай» Закарпаття 

12. «Оболонь-Бровар» Київ 

13. «Прикарпаття» Івано-Франківськ 

14. «Рух» Львів 

15. «Черкащина» Черкаси 

16. «Чорноморець» Одеса 

 

2.2. У порядку статті 22 Статуту ПФЛ затвердити склад учасників чемпіонату України 
з футболу серед клубів другої ліги групи «Б» сезону 2019/20 у кількості 11 
команд: 

№ 

п/п 

Група Б 

Назви команди 

1. «Авангард-2» Краматорськ 

2. «Альянс» Липова Долина 

3. «ВПК-Агро» Шевченківка 

4. «Гірник» Кривий Ріг 

5. «Енергія» Нова Каховка 

6. «Кристал» Херсон 

7. «Миколаїв-2» Миколаїв 

8. «Нікополь» Нікополь 

9. «Реал Фарма» Одеса 

10. «Таврія» Сімферополь 

11. «Чорноморець-2» Одеса 
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2.3. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці команд клубів 
другої ліги групи «Б». 

2.4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного ПФЛ 
Мороза Є.В. 

 

ІІІ. Слухали:  

Слухали:  

Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ  Гречко Ю.Л. 
«Про прийняття до складу ПФЛ Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Калуш» Калуш, як правонаступника Громадської організації 
«Футбольний клуб «Калуш» Калуш». 

Постановили: 

3.1. Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ  Гречко Ю.Л. – 
взяти до відома.    

3.1.1. У відповідності до статті 9 Статуту ПФЛ:  

- Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Калуш» м. Калуш  
(код ЄДРПОУ 36659568), як правонаступнику учасника змагань громадської 
організації «Футбольний клуб «Калуш» Калуш (код ЄДРПОУ 37689918). 

- Включити команду «Калуш» Калуш до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги групи «А». 

3.1.2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора спортивного 
ПФЛ Мороза Є.В. 

 

Слухали:  

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про лист ФК «Перемога» від 
23.07.2019 року», в якому повідомляється про готовність клубу приймати участь у 
змаганнях ІІ ліги групи «Б» заміть команди «Металург» Запоріжжя, яка підвищилась у 
І лігу. Крім цього, ФК «Перемога» просить ПФЛ звернутись до Атестаційного комітету 
УАФ з відповідним проханням щодо видачі клубу атестату на право участі у 
змаганнях сезону 2019/20. 

У свою чергу, ФК «Перемога» у разі отримання атестату, гарантує безперервну 
участь у змаганнях, а також зобов’язується відкликати свої позови до УАФ та ПФЛ, 
що подані до судів загальної юрисдикції. 

Постановили: 

3.2. Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. – взяти до відома.  

   

 


