
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 21 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено з застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50               22 липня 2014 року 

З 9 членів Центральної ради опитано 9 

Порядок денний 
1. Про штатний розпис Адміністрації ПФЛ. 

2. Про кошторис надходжень та витрат ПФЛ у сезоні 2014-2015 років. 

3. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2014-2015 років. 

4. Про звернення ФК «Макіїввугілля» Макіївка щодо участі у розіграші Кубка України 
сезону 2014-2015 років. 

 

 І. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про штатний розпис 
Адміністрації ПФЛ». 

Постановили: 

1. У відповідності до пункту 4.15 статті 20 та підпункту а) пункту 20.3 статті 23 
Статуту ПФЛ штатний розпис Адміністрації ПФЛ (додається) – затвердити та 
ввести в дію з 1 серпня 2014 року. 

 

 ІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про кошторис надходжень та 
витрат ПФЛ у сезоні 2014-2015 років». 

Постановили: 

2. Кошторис надходжень та витрат ПФЛ у сезоні 2014-2015 років – затвердити 
(додається). 

3. Для відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням чемпіонатів України з 
футболу серед команд клубів першої та другої ліг, встановити наступні розміри 
річних заявкових грошових внесків: перша ліга – 348 031 грн., друга ліга –  
177 396 грн.  

4. За умови сплати 95% (дев’яносто п’ять відсотків) від загальної суми 
внеску  до  1 вересня  2014  року,  звільнити  клуби  від  сплати  частини внеску, 
що залишилася. 
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5. Встановити наступні розміри та терміни сплати клубами ПФЛ частин внеску 
(розрахунки додаються):  
5.1. Перша (гарантійна) частина у розмірі 183 000 грн. (перша ліга),  90 000 грн. 

(друга ліга) – до 1 серпня 2014 року. 
5.2. Друга частина у розмірі 124 000 грн. (перша ліга), 60 000 грн. (друга ліга) – 

до 16 вересня 2014 року. 
5.3. Третя частина у розмірі 41 031 грн. (перша ліга), 27 396 грн. (друга ліга) – 

до 16 лютого 2015 року. 
6. Уповноважити президента ПФЛ С. Д. Макарова звернутися до ФФУ з 

клопотанням щодо розташування офісу ПФЛ у приміщенні Будинку футболу за 
адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 7-а та укласти з ФФУ відповідні 
угоди.  

7. Доручити Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни та доповнення до 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2014-2015 років. 

 

 ІІІ. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про Регламент Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років». 

Постановили: 

8. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 
2014-2015 років – затвердити (додається) та надати Виконкому ФФУ для 
остаточного розгляду та затвердження. 

 
 ІV. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про звернення ФК 
«Макіїввугілля» Макіївка щодо участі у розіграші Кубка України сезону 2014-2015 
років». 

До ПФЛ звернувся ФК «Макіїввугілля» Макіївка (лист від 18 липня 2014 року б/н) 
з клопотанням не включати команду «Макіїввугілля» до розіграшу Кубка України 
сезону 2014-2015 років у зв′язку з тим, що клуб знаходиться у зоні АТО, та не має 
коштів для проведення матчів Кубка за межами Донецької області. 

Постановили: 

9. Визнати відмову ФК «Макіїввугілля» Макіївка від участі у розіграші Кубка України 
сезону 2014-2015 років такою, що викликана форс-мажорними обставинами. 

10. Не включати ФК «Макіїввугілля» Макіївка до розіграшу Кубка України сезону 2014-
2015 років через форс-мажорні обставини. 

11. Інформувати КДК ФФУ, що матеріали про застосування санкцій до ФК 
«Макіїввугілля» Макіївка у відповідності до Регламенту змагань до КДК 
направлятися не будуть. 


