
 

 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ЗАСІДАННЯ РАДИ ЛІГ  

ПОСТАНОВА № 21 

 

м. Київ 
провулок Лабораторний, 7а 
зал засідань, 5 поверх 

15 травня 2018 року 
Початок роботи о 1100 год. 

 

Засідання Ради ліг скликано президентом ПФЛ згідно до пункту 4.13 статті 20 та 
пунктів 6 і 8 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У відповідності до пункту 5 статті 22 Статуту Професіональної футбольної ліги 
(далі – ПФЛ) головуючим на засіданні Ради Ліг є президент ПФЛ – Макаров Сергій 
Дмитрович. 

 Головуючий на Раді ліг повідомив про прибуття та реєстрацію  
26 уповноважених представників з правом голосу із 38 футбольних клубів. Президент 
ПФЛ згідно пункту 4 статті 22 Статуту ПФЛ є членом Ради ліг. Загальна кількість 
присутніх членів ради ліг складає 27. У відповідності до пункту 11 статті 22 Статуту 
ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

Порядок денний 

1. Про вихід ФК «Жемчужина» Одеса зі складу ПФЛ. 
Інформація начальника  

юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю.Л. 
 

2. Про проходження клубами ПФЛ процедури атестації на сезон 2018/19. 
Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

3. Про затвердження змін до організаційної структури ПФЛ та погодження штатного 
розпису ПФЛ.  

Інформація президента ПФЛ Макарова С. Д. 

4. Про призначення дати та місця проведення матчу за звання чемпіона другої ліги 
сезону 2017/18. 

Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

 
5. Про визначення дати, місця проведення та порядку денного V Звітно-виборної 

Конференції ПФЛ. 
Інформація  президента ПФЛ Макарова С. Д. 

 
6. Про проект Плану-календаря змагань на сезону 2018/19. 

Інформація  начальника відділу змагань Мороза Є.В. 
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7. Про проект Регламенту змагань на сезону 2018/19. 
Інформація  начальника відділу змагань Мороза Є.В. 

 
8. Різне. 

Інформація  голови Профспілки Гатаулліна І.Ф. 
Інформація фахівця з питань  

інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ Жданова Г.В. 
 

      

І. Слухали:  

Інформацію начальника юридично-організаційного відділу ПФЛ Гречко Ю.Л. «Про 
вихід ФК «Жемчужина» Одеса зі складу ПФЛ». 

 
Постановили: 

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

1.2. У порядку пункту 1.1 та пункту 5 статті 10 Статуту ПФЛ припинити членство 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Жемчужина»  
м. Одеса у ПФЛ. 

1.2.1. У порядку пункту 3 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезон 2017/18 виключити команду 
«Жемчужина» зі змагань серед команд клубів першої ліги з моменту ухвалення 
даного рішення. 

1.2.2. У порядку пункту 5 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезон 2017/18 Адміністрації ПФЛ внести зміни 
до турнірної таблиці змагань серед команд клубів першої ліги. 

1.2.3. Рекомендувати футболістам, які були заявлені за команду 
«Жемчужина» Одеса, звернутись до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів з питання отримання дозволу для реєстрації за іншу команду  

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

 

       ІІ. Слухали:  

 Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про проходження клубами ПФЛ 
процедури атестації на наступний сезон 2018/19». 

Постановили: 

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

2.2. Клубам ПФЛ, до яких є зауваження Комітету з атестації, терміново вжити всіх 
необхідних заходів для виправлення недоліків у підготовці документів для 
проходження процедури атестації. 

2.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента ПФЛ 
Макарова С.Д. 
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ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С.Д. «Про затвердження змін до 
організаційної структури ПФЛ та погодження штатного розпису ПФЛ» та у порядку 
пункту 13.4 статті 22 Статуту ПФЛ, 

Постановили: 

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

3.2.  Зміни до організаційної структури ПФЛ – затвердити. 

3.3.  Штатний розпис ПФЛ – погодити та ввести в дію 16.05.2018 року. 

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

 

ІV. Слухали: 

Інформація президента Макарова С.Д. «Про призначення дати та місця 
проведення матчу за звання чемпіона другої ліги сезону 2017/18». 

Постановили: 

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

4.2. Визначити місцем проведення матчу за звання чемпіона другої ліги сезону 
2017/18 Центральний міський стадіон м. Черкаси, дата проведення 09.06.2018 року. 

4.3. Згідно з результатами жеребкування визначити господарем поля у матчі за 
звання чемпіона другої ліги сезону 2017/18 команду «Дніпро-1» Дніпро, гостем – 
команду «Агробізнес» Волочиськ.  

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

 

V. Слухали: 

Інформація президента Макарова С.Д. «Про визначення дати, місця проведення 
та порядку денного V Звітно-виборної Конференції ПФЛ». 

Постановили: 

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

5.2. Визначити датою проведення V Звітно-виборної Конференції ПФЛ 27 червня 
2018 року, місцем проведення – Будинок Футболу, зал засідань 3-й поверх, адреса: 
провулок Лабораторний, 7А, м. Київ. Затвердити проект порядку денного  
V Звітно-виборної Конференції ПФЛ: 

1. Звіт президента ПФЛ про роботу за період з 27.06.2014 р. по  
27.06.2018 р. 

2. Звіт аудиторської компанії про фінансово-господарську діяльність ПФЛ за 
період з 01.07.2017 р. по 31.05.2018 р. 

3. Про затвердження підсумків проведення Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ та нагородження лауреатів сезону 2017/18. 

4. Про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення 
клубів із складу ПФЛ. 
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4. Про обрання Президента ПФЛ. 

5. Про затвердження складу учасників  та формату проведення Чемпіонатів 
України з футболу серед команд клубів першої та другої ліг сезону 2018/19. 

6. Про затвердження кошторису надходжень та витрат  ПФЛ на сезон 
2018/19. 

7. Про Договір про організацію та проведення змагань  серед команд клубів 
ПФЛ  на сезон 2018/19. 

8. Про затвердження  Регламенту  Всеукраїнських змагань  з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2018/19. 

9. Про затвердження плану-календаря  Всеукраїнських змагань  з футболу 
серед команд клубів ПФЛ  сезону 2018/19. 

10. Різне. 

5.3. Адміністрації ПФЛ у триденний термін направити клубам ПФЛ повідомлення 
про проведення 27 червня 2018 року V Звітно-виборної Конференції ПФЛ, місце 
проведення: Будинок Футболу, зал засідань 3-й поверх, адреса: провулок 
Лабораторний, 7А, м. Київ, а також проект порядку денного. 

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

 
VІ. Слухали: 

Інформація начальника відділу змагань Мороза Є.В. «Про проект Плану-
календаря змагань на сезону 2018/19». 

Постановили: 

6.1. Інформацію начальника відділу змагань Мороза Є.В. – взяти до відома. 

6.2. Проект Плану-календаря змагань на сезону 2018/19 із пропозиціями і 
доповненнями клубів винести на розгляд V Звітно-виборної Конференції ПФЛ. 

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

 

VІІ. Слухали: 

Інформація начальника відділу змагань Мороза Є.В. «Про проект Регламенту 
змагань на сезону 2018/19». 

Постановили: 

7.1. Інформацію начальника відділу змагань Мороза Є.В. – взяти до відома. 

7.2. Проект Регламенту змагань на сезону 2018/19 із пропозиціями і 
доповненнями клубів винести на розгляд V Звітно-виборної Конференції ПФЛ. 

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

 

VІІІ. Слухали. Різне: 

Інформація голови Профспілки Гатаулліна І.Ф. «Про лист Федерації професійних 
спілок України щодо проведення навчання з питань охорони праці». 
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Постановили: 

8.1. Інформацію голови Профспілки Гатаулліна І.Ф. – взяти до відома. 

8.1.2. Футбольним клубам ПФЛ визначитись із представником від трудового 
колективу клубу, який буде проходити навчання з охорони праці, організоване і 
проведене Федерацією професійних спілок України. 

8.1.3. Списки представників та відповідну інформацію клубам направляти до ВПС 
«Футбол України». 

 

Інформація фахівця з питань інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ Жданова 
Г.В. «Про підготовку футбольних полів клубів до весняної та осінньої частини 
змагань». 

Постановили: 

8.2. Інформацію фахівця з питань інфраструктури та безпеки змагань ПФЛ 
Жданова Г.В. – взяти до відома. 

8.2.1. Рекомендувати футбольним клубам проаналізувати пропозицію про 
співпрацю з компанією «Domen-green» з метою подальшої належної підготовки 
газону футбольного поля. 

8.2.2. Рекомендувати футбольним клубам проаналізувати пропозицію про 
співпрацю з ТОВ «Енго» з метою підвищення якості підготовки газону 
футбольного поля. 

 


