
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 10 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено у телефонному режимі) 
 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50                 5 травня 2014 року 

З 11 членів Центральної ради опитано 11 

Порядок денний 
 

1. Про дату проведення матчу 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий. 

2. Про дату проведення матчу 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Кристал» Херсон. 

3. Про дату проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-
2014 років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава. 

4. Про дату проведення матчу 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-
2014 років «Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків. 

5. Про дати проведення матчів 29-го та 30-го турів чемпіонату «FAVBET Ліга 1» 
сезону 2013-2014 років. 

6. Про надання президентові ПФЛ Бальчосу М. В. повноважень стосовно 
одноосібного прийняття рішень, пов′язаних з проведенням змагань за форс-
мажорних обставин. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату проведення матчу 32-
го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років 
«Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий». 

3 травня 2014 року Центральна Рада ПФЛ у телефонному режимі розглянула 
лист ФК «Скала» Стрий від 30 квітня 2014 року № 38 з проханням провести матч  
32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років 
«Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на нейтральному полі у місті Києві або 
Київській області у зв’язку з заявою в. о. президента України Олександра Турчинова 
про те, що ситуація в Донецькій та Луганській областях є неконтрольованою у зв’язку 
з захопленням органів місцевої влади угрупованнями, що мають ознаки 
терористичних, та проведенням у вказаних областях антитерористичної операції. 
Зважаючи на лист ФК «Шахтар» Донецьк від 03 травня 2014 року б/н, в якому 
керівництво клубу-господаря гарантувало безпеку футболістам та працівникам ФК 
«Скала» Стрий на території клубного стадіону СТБ «Кірша», Центральна Рада 
постановила провести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий у визначену 
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Адміністрацією ПФЛ дату – 6 травня 2014 року стадіоні ФК «Шахтар» – СТБ «Кірша» 
м. Донецьк. 

Однак, протягом останніх двох днів ситуація у Донецькій області значно 
ускладнилася, про що секретар РНБО України Андрій Парубій повідомив в ефірі  
"5-го каналу" 4 травня 2014 року. «Після того, як завершиться операція в Слов′янську 
та Краматорську, ми будемо проводити також активну фазу операції в інших містах, 
де екстремісти та терористи ігнорують український закон, ставлячи під загрозу життя 
українських громадян, проводять протизаконну діяльність", - доповів секретар РНБО. 

Зважаючи на це, керівництвом ПФЛ проведено консультації зі співробітником  
Служби безпеки України Дем′янюком В. В., у ході яких сторони дійшли висновку, що є 
небезпека проведення матчів змагань серед команд клубів ПФЛ у Донецькій та 
Луганській областях. Після цього ПФЛ отримала лист начальника Департаменту 
захисту національної державності СБУ А. Дублика (від 5 травня 2014 року  
№ 514-17942) з повідомленням про те, «…що у період з 5 по 11 травня поточного 
року на території Донецької та Луганської областей у зв′язку з святкуванням Дня 
Перемоги заплановані провокації радикально налаштованими особами. Водночас, 
суспільно-політична ситуація у зазначених регіонах загострена у зв′язку із 
проведенням Антитерористичної операції…». 

У відповідності до пункту 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, - 

Постановили: 

1. Скасувати Постанову Центральної Ради ПФЛ від 3 травня 2014 року № 8 щодо 
проведення матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий 6 травня 2014 року. 

2. Перенести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на пізніший термін. 

3. Провести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на нейтральному 
полі за межами південно-східного регіону. 

4. Адміністрації ПФЛ: 

4.1. В строк до 11 травня 2014 року визначити дату, місце (нейтральний 
стадіон) та час проведення зазначеного матчу. 

4.2. Вирішити питання щодо фінансування оренди нейтрального поля. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату проведення матчу 32-
го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років 
«Шахтар» Свердловськ – «Кристал» Херсон». 

До ПФЛ звернувся ФК «Кристал» Херсон (лист від 3 травня 2014 року № 87) з 
проханням перенести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої 
ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Кристал» Херсон на пізніший 
термін у зв’язку з проведенням у Донецькій та Луганській областях активної фази 
антитерористичної операції. Про це також в ефірі "5-го каналу" 4 травня 2014 року 
повідомив секретар РНБО України Андрій Парубій. «Після того, як завершиться 
операція в Слов′янську та Краматорську, ми будемо проводити також активну фазу 
операції в інших містах, де екстремісти та терористи ігнорують український закон, 
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ставлячи під загрозу життя українських громадян, проводять протизаконну 
діяльність", - доповів секретар РНБО. 

Зважаючи на це, керівництвом ПФЛ проведено консультації зі співробітником  
Служби безпеки України Дем′янюком В. В., у ході яких сторони дійшли висновку, що є 
небезпека проведення матчів змагань серед команд клубів ПФЛ у Донецькій та 
Луганській областях. Після цього ПФЛ отримала лист начальника Департаменту 
захисту національної державності СБУ А. Дублика (від 5 травня 2014 року  
№ 514-17942) з повідомленням про те, «…що у період з 5 по 11 травня поточного 
року на території Донецької та Луганської областей у зв′язку з святкуванням Дня 
Перемоги заплановані провокації радикально налаштованими особами. Водночас, 
суспільно-політична ситуація у зазначених регіонах загострена у зв′язку із 
проведенням Антитерористичної операції…». 

У відповідності до пункту 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, - 

Постановили: 

1. Перенести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Кристал» Херсон на пізніший 
термін.  

2. Провести матч 32-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Кристал» Херсон на 
нейтральному полі за межами південно-східного регіону. 

3. Адміністрації ПФЛ: 

3.1. В строк до 11 травня 2014 року визначити дату, місце (нейтральний стадіон) 
та час проведення зазначеного матчу. 

3.2. Вирішити питання щодо фінансування оренди нейтрального поля. 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату проведення матчу 27-
го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ 
– «Полтава» Полтава». 

До ПФЛ звернувся ФК «Авангард» Краматорськ (лист від 5 травня 2014 року  
№ 29) з проханням перенести матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 
2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава на пізніший термін у 
зв’язку з проведенням на території м. Краматорська військових дій та блокуванням 
в′їздів та виїздів до міста. 

У відповідності до пункту 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, - 

Постановили: 

1. Перенести матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава на пізніший термін.  

2. Провести матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава на нейтральному полі за межами 
південно-східного регіону. 

3. Адміністрації ПФЛ: 
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3.1. В строк до 11 травня 2014 року визначити дату, місце (нейтральний стадіон) 
та час проведення зазначеного матчу. 

3.2. Вирішити питання щодо фінансування оренди нейтрального поля. 

 

ІV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату проведення матчу 25-
го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ 
– «Геліос» Харків». 

Постановою Центральної Ради ПФЛ від 25 квітня 2014 року № 7 матч 25-го 
туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – 
«Геліос» Харків перенесено на пізніший термін у зв′язку з проведенням на території 
Донецької області антитерористичної операції. 

У відповідності до пункту 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, - 

Постановили: 

1. Визначити датою проведення матчу 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» 
сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків 27 травня 
2014 року.  

2. Провести матч 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків на нейтральному полі за межами 
південно-східного регіону. 

3. Адміністрації ПФЛ: 

3.1. В строк до 20 травня 2014 року визначити місце (нейтральний стадіон) та 
час проведення зазначеного матчу. 

3.2. Вирішити питання щодо фінансування оренди нейтрального поля. 

 

V. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дати проведення матчів 29-
го та 30-го турів чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років». 

25 травня 2014 року в Україні відбудуться позачергові вибори президента 
України. Також на цей день Верховна Рада України призначила вибори міських, 
селищних та сільських голів, а також депутатів міських та селищних рад у деяких 
областях України. А події, що відбуваються зараз в окремих регіонах ставлять 
організаторів виборчого процесу у складні умови: захоплення та блокування 
адміністративних будівель, перешкоджання роботі місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування зумовлюють необхідність особливої 
уваги до неухильного дотримання норм чинного законодавства. Саме тому органи 
місцевого правопорядку будуть задіяні у організації заходів безпеки під час 
проведення виборів, а тому на зможуть брати участь у забезпеченні правопорядку та 
безпеки під час проведення матчів 29-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 
2013-2014 років, запланованих календарем змагань саме на 25 травня 2014 року. 

У зв′язку з цим проведено опитування Ради першої ліги ПФЛ, за результатами 
якого та у відповідності до пункту 10 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, - 
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Постановили: 

1. Визначити датою проведення матчів 29-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» 
сезону 2013-2014 років 22 травня 2014 року.  

2. Визначити датою проведення матчів 30-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» 
сезону 2013-2014 років 31 травня 2014 року. 

 

VІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про надання президентові ПФЛ 
Бальчосу М. В. повноважень стосовно одноосібного прийняття рішень, пов′язаних з 
проведенням змагань за форс-мажорних обставин».  

Зважаючи на напружену ситуацію в Україні, яка постійно змінюється, та 
необхідність у терміновому порядку вирішувати питання проведення змагань, що 
виникають за форс-мажорних обставин, - 

Постановили: 

 Надати президентові ПФЛ Бальчосу М. В. повноваження одноосібно приймати 
рішення, пов′язані з проведенням змагань за форс-мажорних обставин на період 
проведення антитерористичних операцій у південно-східних областях України. 

 

 
 


