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З 17 членів Центральної Ради опитано 17. 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 6-го туру першості команд другої ліги «Бастіон»  
Іллічівськ – «Нива» Вінниця з 5 вересня 2009 року на 4 вересня 2009 року. 

2. Про перенесення матчів 9-го туру першості команд першої ліги «ФК Харків» – 
«Сталь» Алчевськ з 11 вересня 2009 року на пізніших строк та «Фенікс-
Іллічовець» – «Кримтеплиця» з 12 вересня 2009 року на 21 жовтня 2009 року. 

3. Про передачу Центральною Радою ПФЛ Адміністрації ПФЛ повноважень, 
визначених пунктом 9 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд 
клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років. 

 
І. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про перенесення матчу 6-го туру 

першості команд другої ліги «Бастіон» Іллічівськ – «Нива» Вінниця з 5 вересня 2009 
року на 4 вересня 2009 року».  

До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Вінниця з клопотанням перенести матч 6-го туру 
першості команд другої ліги «Бастіон» Іллічівськ – «Нива» Вінниця з 5 вересня 2009 
року на 4 вересня 2009 року у зв’язку з проведенням 5 вересня 2009 року зустрічі 
керівництва Вінницької області з закордонними інвесторами щодо будівництва 
сучасного стадіону на тренувальній базі ФК «Нива». 

Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.8 статті 22 Статуту 
ПФЛ та враховуючи згоду клубів 

Постановили: 

Перенести матч 6-го туру першості команд другої ліги «Бастіон» Іллічівськ – 
«Нива» Вінниця з 5 вересня 2009 року на 4 вересня 2009 року. 

 
ІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про перенесення матчів 9-го туру 

першості команд першої ліги «ФК Харків» – «Сталь» Алчевськ з 11 вересня 2009 року 
на пізніших строк та «Фенікс-Іллічовець» – «Кримтеплиця» з 12 вересня 2009 року на 
резервний день 21 жовтня 2009 року».  
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Керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.8 статті 22 Статуту 
ПФЛ та у зв’язку з виходом команд «Сталь» Алчевськ, «Фенікс-Іллічовець» та 
«Кримтеплиця» до 1/8 фіналу Кубка України, а також враховуючи згоду клубів 

Постановили: 

1. Перенести матч 9-го туру першості команд першої ліги  
«Фенікс-Іллічовець» – «Кримтеплиця» з 12 вересня 2009 року на резервний 
день 21 жовтня 2009 року. 

2. Перенести матч 9-го туру першості команд першої ліги «ФК Харків» – 
«Сталь» Алчевськ з 11 вересня 2009 року на пізніших строк після 
консультації з клубами. 

 
ІІІ. Слухали: 
Інформацію президента ПФЛ Сироти С. А. «Про передачу Центральною 

Радою ПФЛ Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених пунктом 9 статті 13 
Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2009-2010 років». 

Постановили: 
1. Повноваження, визначені пунктом 9 статті 13 Регламенту Всеукраїнських 

змагань серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 
2009-2010 років в частині перенесення матчів, клопотання про 
перенесення яких подано у відповідний строк та якщо між клубами 
досягнуто згоди передати Адміністрації ПФЛ. 

2. Адміністрації ПФЛ: 
2.1. Вивести справи стосовно перенесення матчів в окреме діловодство. 
2.2. Оформляти відповідними протоколами прийняті рішення. 
2.3. Забезпечити своєчасне інформування клубів, Комітету 

професіонального футболу ФФУ, Інспекторського комітету ФФУ та 
Комітету арбітрів ФФУ про прийняті рішення. 
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