
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

Центральна Рада 

ПОСТАНОВА 

№ 6 

 
м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

22 лютого 2010 року 
 

Порядок денний 

Про коригування постанови Центральної Ради від 17 лютого 2010 року № 5 в 
частині питання 3 пункту V Порядку денного «Про зміни у календарі весняної частини 
Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2009-2010 років» у зв’язку із позицією клубів ПФЛ. 

Слухали: 
Інформацію в. о. виконавчого директора Бальчоса М. В. «Про коригування 

постанови Центральної Ради від 17 лютого 2010 року № 5 в частині питання 3 пункту 
V Порядку денного «Про зміни у календарі весняної частини Всеукраїнських змагань 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років» у 
зв’язку із позицією клубів ПФЛ». 

На засіданні Центральної Ради 17 лютого 2010 року прийнято рішення щодо 
перенесення початку весняної частини змагань сезону 2009-2010 років на 10 днів. 

При цьому, 18 лютого 2010 року Адміністрацією ПФЛ за дорученням 
в. о. президента ПФЛ Лавренка М. М. проведено опитування клубів першої ліги та 
другої ліги (гр. «Б»), які згідно з календарем проводять домашні матчі в період з 11 по 
20 березня. В результаті 7 з 12 клубів першої ліги («Волинь» Луцьк, «Динамо» Київ, 
«Дністер» Овідіополь, «Кримтеплиця» Молодіжне, «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка, 
«Сталь» Алчевськ, «Фенікс-Іллічовець» Калініно) та 3 з 7 клубів 2 ліги гр. «Б» 
(«Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Металург» Запоріжжя, «Шахтар» Донецьк) письмово 
підтвердили свою готовність проводити матчі першості згідно з чинним календарем. 

За підсумками опитування фахівці ПФЛ додатково вивчили можливості 
коригування Плану-календаря у випадку виникнення обставин, що не дозволять 
проводити змагання на деяких стадіонах. Установлено, що Планом-календарем 
передбачено достатню кількість резервних днів, на які можна перенести тури або 
окремі матчі весняної частини змагань. 

Висновок. Потреби у перенесенні початку весняної частини змагань сезону 
2009-2010 років на 10 днів відсутні. 

Враховуючи відсутність потреб у внесенні змін до Плану-календаря змагань, – 

Постановили: 
1. Інформацію виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. – взяти до відома. 
2. Скасувати рішення Центральної Ради «Про зміни у календарі весняної 

частини Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги сезону 2009-2010 років» (постанова від 17 лютого 2010 року № 5, питання 3 
пункту V Порядку денного). 
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3. Адміністрації ПФЛ продовжити моніторинг стану підготовки спортивних 
споруд, на яких в період з 11 по 20 березня заплановано проводити матчі 
першостей першої-другої ліг. Особливу увагу приділити стадіонам тих клубів, які не 
змогли гарантувати готовність своїх арен до строків, визначених у календарі 
змагань (перша ліга – «Геліос» Харків, «Десна» Чернігів, «Зірка» Кіровоград, 
«Львів», «Харків», друга ліга гр. «Б» – «Гірник» Кривий Ріг, «Кремінь» Кременчук, 
«Суми», «Шахтар» Свердловськ). 

4. Змагання серед команд клубів ПФЛ проводити у строки, визначені 
календарем, затвердженим на засіданні Центральної Ради від 17 грудня 2009 року. У 
разі виникнення обставин, що не дозволять проводити змагання на деяких 
стадіонах, приймати рішення по переносу окремих матчів на резервні дні у 
відповідності до статутних та регламентних норм. 

5. Контроль за виконанням положень цієї постанови покласти на в. о. 
виконавчого директора ПФЛ Бальчоса М. В. 

 

Результати опитування членів Центральної Ради: 

1. 
Васильєв Володимир Олександрович 
(Черевко С. П. – за дорученням)  

– ЗА 

2. Гельзін Владислав Григорович 
(Проців О. М. – за дорученням) 

– ПРОТИ 

3. Гельштейн Олександр Матвійович – ЗА 

4. Каплун Петро Матвійович – ЗА 

5. Касанов Паша Намазович – ЗА 

6. Кіндзерський Юрій Іванович – ПРОТИ (усна відповідь) 

7. Колючий Микола Семенович  – ЗА 

8. Королянчук Валерій Степанович – ЗА 

9. Красильников Олександр Львович – ПРОТИ (усна відповідь) 

10. Лавренко Микола Миколайович – ЗА (усна відповідь) 

11. Лотоцький Мирослав Ількович – ЗА 

12. Недяк Андрій Дмитрович – ПРОТИ 

13. Продаєвич Андрій Валентинович – ЗА 

14. Ревуцький Анатолій Миколайович – ПРОТИ 

15. Сандул Валерій Петрович – ЗА 

16. Челноков Сергій Дмитрович – ПРОТИ (усна відповідь) 

 


