
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 2 

Центральної Ради 
Професіональної футбольної ліги 

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

13 березня 2012 року

Порядок денний 

1. Про невиконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ постанов Центральної 
Ради та рішень Дисциплінарного комітету ПФЛ. 

2. Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль постанов Центральної Ради та рішень 
Дисциплінарного комітету ПФЛ. 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про невиконання ФК 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ постанов Центральної Ради та рішень 
Дисциплінарного комітету ПФЛ».  

Постановою Центральної Ради від 31 січня 2012 року № 1 ФК «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ зобов’язано погасити заборгованість перед ПФЛ по річних 
заявкових, інших обов’язкових грошових внесках та виконати фінансові зобов’язання 
перед працівниками клубу в строк до 10 березня 2012 року. 

Також 1 лютого 2012 року Дисциплінарний комітет ПФЛ прийняв рішення 
позбавити Футбольний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ права реєструвати в 
Федерації футболу України нових футболістів до моменту погашення заборгованості 
перед усіма футболістами та ПФЛ. У разі невиконання клубом цього рішення у строк 
до 10 березня 2012 року постановлено розглянути питання щодо виключення 
команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ зі складу учасників змагань ПФЛ. 

Зважаючи на постійне ігнорування 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, –  

Постановили: 

Звернутися до Комітету ФФУ з атестування футбольних клубів з клопотанням 
позбавити ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ Атестату ФФУ про відповідність клубу 
вимогам Положення «Про атестацію футбольних клубів України» та право участі у 
змаганнях з футболу серед команд професіональних клубів. 
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ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про невиконання ФК «Нива» 
Тернопіль постанов Центральної Ради та рішень Дисциплінарного комітету ПФЛ».  

Постановою Центральної Ради від 31 січня 2012 року № 1 ФК «Нива» Тернопіль 
зобов’язано погасити заборгованість перед ПФЛ по річних заявкових, інших 
обов’язкових грошових внесках та виконати зобов’язання перед працівниками клубу 
в строк до 10 березня 2012 року. 

Також 1 лютого 2012 року під час засідання Дисциплінарного комітету ПФЛ 
прийнято рішення Футбольний клуб «Нива» Тернопіль права реєструвати в 
Федерації футболу України нових футболістів до моменту погашення заборгованості 
перед усіма футболістами та ПФЛ. У разі невиконання клубом цього рішення у строк 
до 10 березня 2012 року розглянути питання щодо виключення команди 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ зі складу учасників змагань ПФЛ. 

Зважаючи на те, що ФК «Нива» Тернопіль погасив перед ПФЛ заборгованість 
по річних заявкових внесках, 

Постановили: 

1. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль: 

1.1. Укласти договори з футболістами про поетапну сплату їм заборгованості 
до кінця сезону 2011-2012 років. 

1.2. Надати до ПФЛ гарантійний лист про укладення вищезазначених 
договорів та їх копії. 

2. У разі невиконання вказаних гарантій розглянути питання про виключення ФК «Нива» 
Тернопіль зі складу ПФЛ. 

 
  
 
 
 


