
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

Центральна Рада 

ПРОТОКОЛ 
до засідання Центральної Ради від 17 лютого 2010 року № 5 

 
м. Київ,  
пров. Музейний, 2-б 

17 лютого 2010 року 
Початок роботи: 1400 год. 

Присутні: 12 членів Центральної Ради 

Головуючий: в. о. президента ПФЛ Лавренко М. М. 

Під час розгляду питання порядку денного «Про виконання клубами Постанови 
Центральної Ради від 21 січня 2010 року № 1 стосовно перерахування 50 відсотків третьої 
частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років» Лавренко М. М. 
сказав наступну фразу: «Президент «Зірки» призупинив виплату заборгованості перед 
гравцями, так як веде внутрішнє розслідування, тому що нібито гравці «здали» матч в 
останньому турі чемпіонату ФК «Львову».  

Президент ФК «Львів» Кіндзерський Ю. І. на це відповів: «Миколо Миколайовичу, 
акуратніше зі словами. Якщо у Вас є офіційні докази, надайте їх. Якщо немає, я вимагаю 
вибачення. Я здогадуюсь, чому Ви вкидаєте подібну інформацію. Ви натякаєте, що 
Кіндзерському не потрібно було балотуватися на посаду президента ПФЛ. Я вимагаю 
письмових пояснень від Вас, від президента «Зірки», що стосується даного питання і 
прошу внести цю вимогу до протоколу засідання». 

Зважаючи на викладене, 

Постановили: 

1. В. о. президента ПФЛ Лавренку М. М. в строк до 22 лютого 2010 року надати 
підтвердження стосовно проведення керівництвом ФК «Зірка» Кіровоград 
внутрішнього службового розслідування в частині претензій клубу до футболістів за 
результат матчу 16-го туру першості з футболу між командами «ФК «Львів» - «Зірка», 
який відбувся 25 жовтня 2010 року. 

2. Президентові ФК «Зірка» Кіровоград Онулу М. Л. в строк до 22 лютого  
2010 року надати інформацію Адміністрації ПФЛ про причини та наслідки 
внутрішнього службового розслідування в частині претензій клубу до футболістів за 
результат матчу 16-го туру першості з футболу між командами «ФК «Львів» - «Зірка», 
який відбувся 25 жовтня 2010 року. 

3. Адміністрації ПФЛ в строк до 24 лютого 2010 року узагальнити відповідну інформацію 
та надати її президентові ФК «Львів» Кіндзерському Ю. І. 
 


