ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
ПОСТАНОВА № 36

Центральної Ради
Професіональної футбольної ліги
м. Київ,
Музейний пров., 2-б

4 листопада 2009 року

З 17 членів Центральної Ради присутні 15.

Порядок денний
1. Про можливість подальшого проведення осінньої частини другого кола змагань у
сезоні 2009-2010 років з урахуванням введеного Кабінетом Міністрів України
вищого рівня небезпеки поширення грипу із забороною проведення масових
заходів, а також масових захворювань футболістів і працівників клубів.
2. Різне.
Слухали:
Інформацію виконуючого обов’язки президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про
можливість подальшого проведення осінньої частини другого кола змагань у сезоні
2009-2010 років з урахуванням введеного Кабінетом Міністрів України вищого рівня
небезпеки поширення грипу із забороною проведення масових заходів, а також
масових захворювань футболістів і працівників клубів».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2009 року
№ 1152, зважаючи на масові захворювання на ГРВІ футболістів команд клубів ПФЛ,
керуючись повноваженнями, визначеними підпунктом 19.2 статті 22 Статуту ПФЛ, у
контексті пункту 7 статті 13 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років
Постановили:
1. Перенести всі матчі першості серед команд першої та другої ліг, а також матчі
групового етапу Кубка Ліги, що залишилося провести у листопаді 2009 року, на
весняну частину змагань сезону 2009-2010 років.
2. Адміністрації ПФЛ (Бальчос М. В.) до 25 листопада 2009 року розробити проект
Плану-календаря весняної частини змагань з урахуванням перенесених матчів,
узгодити з клубами і надати на затвердження Центральній Раді та Виконавчому
Комітетові ФФУ в установленому порядку. При цьому встановити орієнтовні строки
проведення весняної частини змагань – з 15 березня по 12 червня 2010 року.
3. Прийняту Постанову направити на затвердження Виконавчому комітету ФФУ.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на в. о. виконавчого директора
ПФЛ Бальчоса М. В.
ІІ. У «Різному» слухали:
1. Інформацію виконуючого обов’язки президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про
невиконання футбольним клубом «Нива» Тернопіль постанов і рішень органів
управління та Дисциплінарного комітету ПФЛ стосовно перерахування на
розрахунковий рахунок ПФЛ другої частини заявкового внеску в сумі 185 000 грн.
на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років».
Постановили:

2
Зобов’язати футбольний клуб «Нива» Тернопіль сплатити другу частину
заявкового внеску в сумі 185 000 грн. на участь у змаганнях сезону 2009-2010 років в
строк до 30 грудня 2009 року як виняток. У разі невиконання цієї постанови не
допустити футбольний клуб «Нива» Тернопіль до весняної частини змагань,
керуючись пунктом 22 статті 8 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009-2010 років.

