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17 серпня 2009 року 

З 17 членів Центральної Ради опитано 17. 

Порядок денний 

Про встановлення кінцевого терміну сплати річних заявкових грошових 
внесків. 

Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про встановлення кінцевого 

терміну сплати річних заявкових грошових внесків».  
Центральна Рада ПФЛ 8 липня 2009 року постановила перенести строк сплати 

клубами другої частини заявкового внеску, встановлений пунктом 2 статті 31 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років (далі – Регламент) з 15 
липня 2009 року на 5 серпня 2009 року в сумі: перша ліга – 185 000 грн., друга ліга  – 
64 000 грн. Також пунктом 6 статті 31 Регламенту передбачено, що у разі першого 
порушення термінів сплати річних заявкових грошових внесків клуб повинен 
перерахувати до Стабілізаційного фонду ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у сумі  
1-го (одного) відсотку від простроченої суми за кожний день затримки. 

До ПФЛ звернулись футбольні клуби та представники обласних 
держадміністрацій з проханням подовжити строк сплати другої частини заявкового 
внеску, однак при цьому порушили термін подання клопотань, який визначено у 
пункті 8 статті 31 Регламенту. 

Станом на 17 серпня 2009 року другу частину заявкового внеску не сплатили 
футбольні клуби «Буковина» Чернівці, «Верес» Рівне, «Десна» Чернігів, «Динамо» 
Хмельницький, «Єдність» Плиски, «Зірка» Кіровоград, «Нива» Тернопіль, 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Рось» Біла Церква, «Сталь» Алчевськ, «Сталь» 
Дніпродзержинськ, «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Суми» Суми, «ФК Харків» Харків, 
«Шахтар» Свердловськ, МФК «Миколаїв» Миколаїв, ЦСКА Київ. 

Пункт 7 статті 31 Регламенту передбачає, що у разі другого порушення 
термінів сплати річних заявкових грошових внесків клуб повинен перерахувати до 
Стабілізаційного фонду ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у сумі 1-го (одного) 
відсотку від простроченої суми за кожний день затримки, а Дисциплінарний комітет 
знімає з команди клубу 3 (три) очки. 

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту 
ПФЛ 

Постановили: 



2 

 
1. У клопотанні щодо подовження терміну сплати другої частини заявкового внеску 

футбольним клубам «Десна» Чернігів, «Нива» Тернопіль, «Прикарпаття» Івано-
Франківськ, «Сталь» Алчевськ, «Суми» Суми, «Шахтар» Свердловськ, ЦСКА 
Київ – відмовити. 

2. Встановити кінцевим терміном сплати річних заявкових грошових внесків 20 
серпня 2009 року. 

3. Адміністрації ПФЛ інформувати клуби стосовно кінцевого терміну сплати річних 
заявкових грошових внесків та 21 серпня 2009 року винести питання щодо зняття 
з команд клубів-боржників турнірних очок на засідання Дисциплінарного комітету 
ПФЛ. 
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