
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РАДА ЛІГ  

(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

 
ПОСТАНОВА № 5 

 

м. Київ 

пров. Лабораторний, 7-а 

22 липня 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 

1.Про лист ФК «Барса» Суми щодо призупинення участі команди у змаганнях 

другої ліги. 

2. Про заяви ФК «Тепловик» Івано-Франківськ та ФК «Суднобудівник» Миколаїв 

щодо вступу у члени ПФЛ. 

 

І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про лист ФК «Барса» Суми 

щодо призупинення участі команди у змаганнях другої ліги». 

7 липня 2016 року до Адміністрації Професіональної футбольної ліги надійшла 

письмова заява Громадської організації «Футбольний клуб «Барса» м. Суми, в якій 

клуб просить призупинити участь команди «Барса» у змаганнях другої ліги на один 

рік через недостатнє фінансування. До заяви додано протокол загальних зборів  

ФК «Барса» з аналогічним проханням та аргументацією. 

Вимоги Статуту ПФЛ містять положення лише щодо наявності клубом 

членства або виходу зі складу ПФЛ. Норми щодо призупинення участі команди у 

змаганнях ані Статут, ані Регламент змагань, не передбачають. 

Згідно зазначених статутних і регламентних документів, призупинення участі 

команди «Барса» у змаганнях другої ліги на один рік неможливо. Враховуючи, що 

команда, яка брала участь у змаганнях під егідою ПФЛ, є єдиною командою клубу та 
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на підставі статутних та регламентних вимог, ФК «Барса» підлягає виключенню зі 

складу ПФЛ.  

Членам Ради ліг, якими є 31 тридцять один клуб (п.2 статті 22 Статуту ПФЛ) та 

президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ), запропоновано до 

 23 липня 2016 року надати письмову відповідь на питання:  

Чи підтримуєте виключення Громадської організації «Футбольний клуб 

«Барса» м. Суми зі складу Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України? 

22 липня 2016 року Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді від  

18 (вісімнадцяти клубів) та президента ПФЛ Макарова С.Д. Таким чином, відповідь 

надали 19 членів Ради ліг із 31. Згідно пункту 13 статті 22 Статуту ПФЛ рішення 

прийнято абсолютною більшістю голосів. 

У порядку статті 10 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 

Рада ліг постановила: 

1.1. Припинити членство Громадської організації «Футбольний клуб «Барса»  

м. Суми у ПФЛ згідно поданої письмової заяви. 

1.2. Виключити команду «Барса» зі змагань серед команд клубів другої ліги. 

1.3. Футбольний клуб «Барса» м. Суми втрачає статус «професіональний 

клуб» з моменту ухвалення даного рішення. 

 

ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про заяви ФК «Тепловик» Івано-

Франківськ та ФК «Суднобудівник» Миколаїв щодо вступу у члени ПФЛ». 

24 червня 2016 року Конференцією ПФЛ ухвалено рішення (п.4.13 постанови), 
яким доручено Раді ліг розглянути питання надання членства в ПФЛ  
ФК «Суднобудівник» м. Миколаїв та ФК «Тепловик» м. Івано-Франківськ, як виняток, 
за умови: 

«4.13.1 отримання клубом Атестату ФФУ про відповідність 
Регламенту з атестування футбольних клубів першої та другої ліг 
та право участі у змаганнях серед команд професіональних клубів 
ПФЛ; 

4.13.2 проведення інспекційної перевірки інфраструктури клубу 
спільною комісією від ФФУ і ПФЛ з метою вивчення можливості 
внесення основного стадіону ФК «Суднобудівник» м. Миколаїв та 
«Тепловик» м. Івано-Франківськ до Реєстру стадіонів ФФУ; 

4.13.3 надання клубом заяви і документів для набуття членства в 
ПФЛ згідно із ст.9 Статуту ПФЛ». 

15 липня 2016 року Комітетом ФФУ з атестації футбольних клубів прийнято 
рішення № 2 про видачу ФК «Тепловик» Івано-Франківськ та «Суднобудівник» 
Миколаїв атестату на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед 
команд клубів ІІ-ї ліги ПФЛ сезону 2016/17. 

15 липня 2016 року рішенням Виконавчого комітету ФФУ до реєстру стадіонів 
для проведення матчів серед команд ІІ ліги сезону 2016/17 включено: 
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– стадіон «РУХ» м. Івано-Франківськ для проведення «домашніх» матчів командою 
«Тепловик»; 

–  «Центральний міський стадіон» Первомайськ для проведення «домашніх» матчів 
командою «Суднобудівник». 

22 липня 2016 до Адміністрації Професіональної футбольної ліги від 

Громадської організації «Міський футбольний клуб «Тепловик» м. Івано-Франківськ 

та  Товариства з обмеженою відповідальністю «ПФК «Суднобудівник» м. Миколаїв 

надійшли заяви про вступ до Професіональної футбольної ліги. Разом із заявами 

клуби надали наступні документи:  

– копії статуту, витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

– довідка про банківські реквізити клубу; 

– відомості про склад органів управління та осіб, які мають право 

підпису документів від імені клубу; 

– рішення вищого органу управління клубу щодо вступу у члени ПФЛ. 

 

Подані клубами «Тепловик» м. Івано-Франківськ та «Суднобудівник»  

м. Миколаїв,  документи відповідають вимогам статті 9 Статуту ПФЛ. 

Членам Ради ліг, якими є 31 тридцять один клуб (п.2 статті 22 Статуту ПФЛ) та 

президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ), запропоновано до 

 23 липня 2016 року (включно) надати письмову відповідь на питання:  

Чи підтримуєте прийняття Громадської організації «Міський футбольний 

клуб «Тепловик» м. Івано-Франківськ та Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПФК «Суднобудівник» м. Миколаїв до складу Об’єднання футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга України? 

 

22 липня 2016 року Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді від  

18 (вісімнадцяти клубів) та президента ПФЛ Макарова С.Д. Таким чином, відповідь 

надали 19 членів Ради ліг із 31. Згідно пункту 13 статті 22 Статуту ПФЛ рішення 

прийнято абсолютною більшістю голосів. 

 

У порядку статті 9 та частини г) пункту 14.6 статті 22 Статуту Об’єднання 

футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України», – 

Рада ліг постановила: 

2.1.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Суднобудівник» м. Миколаїв. 

2.2.Включити команду «Суднобудівник» до складу учасників змагань серед 
команд клубів другої ліги. 

2.3.Надати членство в ПФЛ та статус професіонального клубу Громадській 
організації «Міський футбольний клуб «Тепловик» м. Івано-Франківськ. 

2.4.Включити команду «Тепловик» до складу учасників змагань серед команд 
клубів другої ліги. 


