
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 5 

Центральної Ради 
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

6 квітня 2012 року 

Порядок денний 

1. Про збереження статусу професіонального клубу ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ. 

2. Про рішення КДК ФФУ щодо позбавлення ФК «Нива» Тернопіль статусу 
професіонального клубу. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про збереження статусу 
професіонального клубу ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ».  

На виконання рішення Центральної Ради від 13 березня 2012 року  № 2 
Адміністрація ПФЛ звернулася до Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів з 
клопотанням позбавити ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ Атестату ФФУ про 
відповідність клубу вимогам Положення ФФУ «Про атестацію футбольних клубів 
України 1-ої та 2-ої ліг» на право участі у змаганнях з футболу серед команд 
професіональних клубів за постійне невиконання рішень ДК, нереагування на вимоги 
і неодноразові звернення Адміністрації ПФЛ з питання сплати заявкових та 
обов’язкових грошових внесків, невиконання умов контрактів з футболістами і 
працівниками клубу. За інформацією відповідального за атестування футбольних 
клубів України Задірана С. М. відповідне питання буде розглянуто Комітетом ФФУ з 
атестування футбольних клубів під час підведення підсумків процедури атестування 
на отримання права брати участь у змаганнях серед команд професіональних клубів 
сезону 2012-2013 років. 

Станом на 6 квітня 2012 року ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ надав ПФЛ 
гарантії погашення заборгованості по сплаті заявкового внеску на участь у змаганнях 
серед команд другої ліги та заборгованості футболістам та працівникам клубу. 

З метою збереження цілісності та стабільності змагань серед команд другої 
ліги групи «А», –  

Постановили: 

1. Допустити ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ до заявки на участь у змаганнях 
серед команд другої ліги групи «А». 

2. Зобов’язати ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ: 

2.1. Погасити заборгованість по сплаті заявкового внеску на участь у змаганнях 
серед команд другої ліги у термін до 12 квітня 2012 року. 
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2.2. Погасити заборгованість перед футболістами та працівниками клубу до 
кінця сезону 2011-2012 років. 

2.3. Надати до ПФЛ гарантійний лист про укладення з футболістами та 
працівниками клубу договорів про поетапну сплату їм заборгованості, а 
також їх копії. 

3. У разі невиконання пункту 2 цього рішення Центральна Рада залишає за собою 
право розгляду питання про виключення ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ зі 
складу ПФЛ. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про рішення КДК ФФУ щодо 
позбавлення ФК «Нива» Тернопіль статусу професіонального клубу».  

 Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ 26 січня 2012 року розглянув питання 
про невиконання ФК «Нива» Тернопіль рішень КДК ФФУ про виплату футболістові 
Саркісу Д. М. заборгованості та зобов’язав ПФЛ розглянути питання щодо 
позбавлення ФК «Нива» Тернопіль статусу професіонального клубу. 

 Разом з тим, матеріали щодо заборгованості ФК «Нива» Тернопіль ФФУ перед 
футболістами та працівниками клубу передані до Комітету ФФУ з атестування 
футбольних клубів. За інформацією відповідального за атестування футбольних 
клубів України Задірана С. М. ці матеріали буде розглянуто під час підведення 
підсумків процедури атестування на отримання права брати участь у змаганнях 
серед команд професіональних клубів сезону 2012-2013 років. 

 Станом на 6 квітня 2012 року ФК «Нива» Тернопіль надав до ПФЛ гарантії про 
сплату заборгованості футболістам та працівникам клубу. 

З метою збереження цілісності та стабільності змагань серед команд другої 
ліги групи «А», –  

Постановили: 

1. Допустити ФК «Нива» Тернопіль до заявки на участь у змаганнях серед команд 
другої ліги групи «А». 

2. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль погасити заборгованість перед футболістами 
та працівниками клубу до кінця сезону 2011-2012 років. 

3. У разі невиконання пункту 2 цього рішення Центральна Рада залишає за собою 
право розгляду питання про виключення ФК «Нива» Тернопіль зі складу ПФЛ. 

4. Про прийняте рішення поінформувати КДК ФФУ. 

 


