
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 22 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено з застосуванням сучасних комунікаційних технологій)  
 

м. Київ 
 

7 серпня 2014 року 
 

З 9 членів Центральної ради опитано 9 

Порядок денний 
 
1. Про зменшення розмірів заявкових грошових внесків. 

2. Про нагородження відзнаками ПФЛ. 

3. Про фінансову допомогу Крохану В.М. 

 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про зменшення розмірів 
заявкових грошових внесків». 

Постановили: 

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

2. Зменшити розмір річних заявкових грошових внесків для клубів ПФЛ (за 
списком), команди яких беруть участь у змаганнях спортивного сезону 2014-
2015 років, на суму, що відповідає загальній сумі витрат на арбітраж та 
спостереження арбітражу матчів, які не відбулися у минулому сезоні внаслідок 
виключення команд зі змагань (розрахунок додається). 

3. Бухгалтерії Адміністрації ПФЛ здійснити перерахунок розмірів річних 
заявкових грошових внесків для клубів ПФЛ, команди яких беруть участь у 
змаганнях спортивного сезону 2014-2015 років, та надіслати до таких клубів 
відповідні листи. 

4. У разі письмового звернення клубів, команди яких брали участь у змаганнях 
спортивного сезону 2013-2014 років, але не є учасниками змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, перерахувати та повернути 
кошти на суму, що відповідає загальній сумі витрат на арбітраж та 
спостереження арбітражу матчів, які не відбулися у минулому сезоні внаслідок 
виключення команд зі змагань. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. 
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ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про нагородження відзнаками 
ПФЛ». 

Постановили: 

6. Нагородження «Золотою відзнакою ПФЛ» президента ФК «Сталь» 
Дніпродзержинськ Завгороднього М.С. – затвердити.  

7. Нагородження «Золотою відзнакою ПФЛ» виконавчого директора ФК 
«Сталь» Дніпродзержинськ Бурхана С. П. – затвердити. 

 

ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про фінансову допомогу 
Крохану В.М.». 

Постановили: 

8. Надати фінансову допомогу в розмірі 3000 грн. Крохану В.М. колишньому 
директору ФК «Динамо» Хмельницький, у зв’язку з погіршенням стану 
здоров'я, що потребує довготривалого лікування та реабілітації. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на президента ПФЛ 
Макарова С. Д. 

 


