
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РАДА ЛІГ  

(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

 
ПОСТАНОВА № 3 

 

м. Київ 

пров. Лабораторний, 7-а 

30 травня 2016 року 

 

Засідання Ради Ліг скликано та проведено президентом ПФЛ у відповідності до 

п.4.4 статті 20 та п.6,8 і 9 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У порядку п.10 статті 22 Статуту ПФЛ засідання Ради Ліг проводиться із 

застосуванням сучасних комунікаційних технологій. 

Згідно п.11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

 

Порядок денний 

Про перехід команд між першою та другою лігами за підсумками сезону 

2015/16. 

 

Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про перехід команд між першою 

та другою лігами за підсумками сезону 2015/16». 

Згідно пунктів 1 і 2 ст.9 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 

команд клубів ПФЛ за підсумками сезону 2015/16 передбачено перехід однієї 

команди з Прем’єр-ліги до першої ліги та однієї – з першої ліги до ПЛ. 

Відповідно до зазначених вимог ФК «Зірка» Кіровоград отримала право 

перейти до ПЛ. 

14 березня 2016 року зі складу учасників змагань Прем’єр-ліги виключено 

головну команду ФК «Металург» Запоріжжя (постанова № 65 Дирекції Прем’єр-ліги). 

22 квітня 2016 року Комітет з атестації футбольних клубів ФФУ відмовив ФК 

«Говерла» Ужгород та «Металіст» Харків у видачі атестату на участь у змаганнях з 

футболу серед команд клубів ПЛ на сезон 2016/17. Дане рішення набуло чинності, 

оскільки 16 травня 2016 року Апеляційний комітет ФФУ з атестації футбольних клубів 

відмовив у задоволенні скарг, поданих зазначеними клубами.  

04 травня 2016 року до Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

надійшло рішення № 2 від 29.04.2016 року Виконавчого комітету Федерації футболу 
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України, яким внесено зміни до статті 5 пунктом 13 Регламенту змагань ОПФКУ 

«Прем’єр-ліга» сезону 2015/16, де передбачено певні умови проведення чемпіонату 

серед команд ПЛ у сезоні 2016/17, у разі ухвалення рішення про зменшення кількості 

учасників до 12 команд.  

24 травня 2016 року Виконавчим комітетом ФФУ (протокол № 3) – як 

виключення, продовжено термін проходження процедури атестації  

ФК «Волинь» Луцьк до 30 травня 2016 року з метою участі у змаганнях з футболу 

серед команд клубів ПЛ на сезон 2016/17. 

Станом на 25 травня 2016 року Комітетом з атестації футбольних клубів ФФУ 

видано атестати на сезон 2016/17 семи клубам ПЛ  

(ФК «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Ворскла» Полтава, «Олександрія» 

Олександрія, «Олімпік» Донецьк, «Чорноморець» Одеса», «Сталь» 

Дніпродзержинськ). Чотирьом клубам ПЛ («Волинь» Луцьк, «Дніпро» 

Дніпропетровськ, «Зоря» Луганськ та «Карпати» Львів) надано термін до 30 травня 

2016 року для усунення недоліків. 

За ситуації, що склалась станом на 27 травня 2016 року, вбачається наступне: 

За підсумками сезону 2015/16 з Прем’єр ліги до першої ліги не переходить 

жодної команди. 

Згідно пункту 3 статті 9 Регламенту змагань сезону 2015/16 команди першої 

ліги, що посіли п’ятнадцяте та шістнадцяте місця, переходять до другої ліги. 

Згідно пункту 4 статті 9 Регламенту змагань сезону 2015/16 команди другої 

ліги, що посіли перше та друге місця, переходять до першої ліги. 

Таким чином, загальна кількість команд першої ліги за підсумками сезону має 

становити 16. Проте, з першої ліги переходить як мінімум три команди (одна до 

ПЛ, дві до другої ліги), а з другої до першої – лише дві. 

За таких умов положення пункту 5 статті 9 Регламенту змагань, якими 

передбачено етап плей-офф між командою першої ліги, що посіла чотирнадцяте 

місце та командою другої ліги, що посіла третє місце – втрачає свою суть. Адже, 

через вищевикладені обставини право виступати в першій лізі у сезоні 2016/17 

отримають обидва учасника етапу плей-офф. 

З урахуванням викладеного, виникає ситуація, яка не передбачена нормами 

Регламенту змагань і за якою з другої до першої ліги за підсумками сезону 2015/16 

переходять три команди (дві напряму згідно Регламенту та одна незалежно від 

результату етапу плей-офф). 

Право прийняття рішення у випадках, не передбачених Регламентом змагань 

сезону 2015/16, віднесено до компетенції Ради ліг (пункт 9 статті 9 Регламенту). При 

цьому, обов’язковими умовами залишаються дотримання командами спортивного 

принципу та наявність у клубів відповідних атестатів. 

27 травня 2016 року членам Ради ліг: тридцяти клубам ПФЛ та президентові 

ПФЛ Макарову С.Д.,  направлено письмове опитування щодо переходу команд між 

першою та другою лігами за підсумками сезону 2015/16 з наступними варіантами: 
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ВАРІАНТ 1. 

1. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці першої ліги 

п’ятнадцяте та шістнадцяте місця, переходять до другої ліги. 

2. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці другої ліги 

перше – третє місця, переходять до першої ліги.  

3. Етап плей-офф не проводиться. 

 

ВАРІАНТ 2. 

1. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці першої ліги 

п’ятнадцяте та шістнадцяте місця, переходять до другої ліги. 

2. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці другої ліги 

перше – третє місця, переходять до першої ліги. 

3. Проводиться етап плей-офф відповідно до Положення про 

проведення етапу плей-офф, яке готує Адміністрація та затверджує Рада 

ліг. Учасники етапу плей-офф будуть визначені після 30 травня 2016 року. 

 

У зв’язку з викладеним, Членам Ради ліг, якими є 30 тридцять клубів (п.2 статті 

22 Статуту ПФЛ) та президенту ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ) запропоновано 

 у термін до 30 травня 2016 року надати письмову відповідь на питання: який із 

варіантів переходу команд між лігами Ви підтримуєте чи пропонуєте свій варіант? 

30 травня 2016 року Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді від  

29 (двадцяти дев’яти клубів) та президента ПФЛ Макарова С.Д. Футбольний клуб 

«Нива» Тернопіль відповіді не надав. 

За перший запропонований варіант проголосували 17 членів Ради ліг. 

За другий запропонований варіант проголосували 11 членів Ради ліг. 

Свій варіант запропонували 2 члена Ради ліг. 

 

У порядку частини д) пункту 14.3 статті 22 Статуту Об’єднання футбольних 

клубів «Професіональна футбольна ліга України» та п.9 статті 9 Регламенту 

Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16, – 

Рада ліг постановила: 

І. Затвердити перехід команд між першою та другою лігами за підсумками 

сезону 2015/16, а саме:  

1. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці першої ліги п’ятнадцяте 

та шістнадцяте місця, переходять до другої ліги. 

2. Команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці другої ліги перше, друге 

та третє місця, переходять до першої ліги.  

3. Етап плей-офф не проводиться. 
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ІІ. У разі виникнення інших непередбачених ситуацій у період після закінчення 

чемпіонату першої і другої ліги і до підведення підсумків змагань, рішення щодо 

переходу команд із ліги в лігу прийняти на Черговій Конференції ПФЛ згідно Статуту. 

ІІІ. Направити копію даної постанови до Федерації футболу України для 

інформації. 

 


