
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 6 

Центральної Ради 
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 
м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

7 червня 2011 року

Порядок денний 

1. Про застосування окремих пунктів Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років стосовно проведення матчів плей-офф 
за право виступати у першій лізі. 

2. Про дату, час та місце проведення матчів плей-офф за право виступати у першій 
лізі. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про застосування окремих 
пунктів Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-
2011 років стосовно проведення матчів плей-офф за право виступати у першій лізі».  

Постановою Центральної Ради від 22 березня 2011 року № 3 ГО «ФК «Фенікс-
Іллічовець» виключено зі складу ПФЛ, а відповідну команду – з першості України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2010-2011 років. 

Разом з цим, під час визначення учасників етапу плей-офф за право виступати в 
першій лізі в сезоні 2011-2012 років (далі – етап плей-офф) виявлено певну 
неузгодженість між пунктами 3 та 6 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років (далі – Регламент). З одного боку, 
команда «Фенікс-Іллічовець» посідає 18-те місце в турнірній таблиці першості, з 
іншого – фактично вона вважається виключеною зі змагань. 

З цього приводу проведено консультації з Комітетом професіонального 
футболу Федерації футболу України. 

Враховуючи результати цих консультацій, а також вивчення регламентних 
документів інших футбольних організацій, –  

Постановили: 

1. Враховуючи, що команда «Фенікс-Іллічовець» провела більше половини матчів 
та посідає 18-те місце в турнірній таблиці першості, під час визначення учасників 
етапу плей-офф керуватися пунктом 3 статті 13 Регламенту. 

2. Використовувати пункти 6-7 статті 13 Регламенту тільки для випадків, коли зі 
змагань виключено/знято команду, яка провела менше половини матчів 
першості. Внести відповідне уточнення до Регламенту з наступного сезону.  

3. Етап плей-офф провести, керуючись пунктом 5 статті 13 Регламенту. 
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4. Норми пунктів 6-9 статті 29 Регламенту щодо обов’язкового перебування на полі 
впродовж матчу молодих футболістів не є обов’язковими в матчах етапу  
плей-офф. 

5. В частині кількості замін футболістів у матчах етапу плей-офф: 
5.1. У першому матчі застосовувати норму частини б) пункту 19 статті 29 

Регламенту.  
5.2. У другому матчі застосовувати норму частини а) пункту 19 статті 29 

Регламенту. 
6. Установити наступні тарифи за арбітраж та інспектування:  

6.1. Перший матч – за тарифами другої ліги. 
6.2. Другий матч – за тарифами першої ліги. 

7. У випадку, якщо основний час будь-якого з матчів етапу плей-офф закінчиться 
внічию, для визначення переможця керуватися положенням статті 6 Додатку 1 до 
Регламенту. 

8. З усіх інших питань проведення матчів етапу плей-офф у сезоні 2010-2011 років 
керуватися існуючими нормами Регламенту. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про дату, час та місце 
проведення матчів плей-офф за право виступати у першій лізі».  

Постановили: 

Провести матчі етапу плей-офф у м. Умань Черкаської області на стадіоні 
«Іллічівець-Умань» 11 та 15 червня 2011 року. Початок матчів – о 17:00. 

 


