ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 9
Центральної Ради
Професіональної футбольної ліги
(Засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій)
м. Київ,
Музейний пров., 2-б

6 липня 2012 року

Порядок денний:
1. Про прийняття до складу ПФЛ ГО «Футбольний клуб «Оболонь» м. Київ.
2. Про виключення ТОВ «Професійний футбольний клуб «Нива» м. Вінниця зі
складу ПФЛ.
3. Про зміни у складі груп другої ліги.
1. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про прийняття до складу ПФЛ
ГО «Футбольний клуб «Оболонь» м. Київ».
До ПФЛ звернулася Громадська організація «Футбольний клуб «Оболонь»
м. Київ (лист від 4 липня 2012 року № 391/07) з проханням прийняти її до складу ПФЛ
та допустити команду «Оболонь» до змагань серед команд першої ліги сезону 20122013 років.
Постановили:
1.

У відповідності до статей 6 та 9 Статуту ПФЛ, пункту 1 статті 13 Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013
років (далі - Регламент) надати членство в ПФЛ Громадській організації
«Футбольний клуб «Оболонь» м. Київ.

2.

У відповідності до пункту 1 статті 13 Регламенту допустити команду «Оболонь»
до змагань серед команд першої ліги.
2. Слухали:

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про виключення ТОВ
«Професійний футбольний клуб «Нива» м. Вінниця зі складу ПФЛ».
5 липня 2012 року на адресу ПФЛ від ФК «Нива» Вінниця надійшов протокол
№ 3 Загальних зборів засновників ТОВ «Професійний футбольний клуб «Нива» про
зняття команди «Нива» зі змагань серед команд першої ліги та закриття ТОВ
«Професійний футбольний клуб «Нива».
У відповідності до спортивного принципу до першої ліги має вийти фіналіст
другого етапу плей-офф - ФК «Авангард» Краматорськ, який письмово (лист від 5
липня 2012 року № 6) підтвердив свою згоду брати участь у чемпіонаті першої ліги у
сезоні 2012-2013 років та зобов’язався виконати всі фінансові вимоги, які
застосовуються до клубів першої ліги у відповідності до Регламенту Всеукраїнських
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змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років (далі Регламент).
Постановили:
1. У відповідності до пункту 1.1 статті 10 Статуту ПФЛ виключити Товариство з
обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб «Нива»
м. Вінниця зі складу ПФЛ.
2. У відповідності до пункту 2 статті 23 Статуту ПФЛ вивести зі складу Центральної
Ради ПФЛ директора ФК «Нива» Касанова П. Н. із наступним затвердженням
цього рішення на найближчій Конференції ПФЛ.
3.

Звернутися до Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів із запитом щодо
відповідності ФК «Авангард» Краматорськ вимогам, що застосовуються до клубів
першої ліги згідно з Положенням ФФУ «Про атестацію футбольних клубів України
1-ої та 2-ої ліг».

4. У разі отримання інформації про відповідність ФК «Авангард» Краматорськ
вимогам, що застосовуються до клубів першої ліги згідно з Положенням ФФУ
«Про атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг» та у відповідності до
пункту 20 статті 13 Регламенту затвердити перехід ФК «Авангард» Краматорськ
до першої ліги.
3. Слухали:
Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про зміни у складі груп другої
ліги».
Футбольному клубу «Прикарпаття» надано термін до 7 липня 2012 року вжити
усіх негайних та необхідних заходів для подання документів у повному обсязі для
отримання Атестату ФФУ про відповідність клубу вимогам Положення ФФУ «Про
атестацію футбольних клубів України 1-ої та 2-ої ліг» на право участі у змаганнях з
футболу серед команд професіональних клубів у сезоні 2012-2013 років. У разі
отримання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ відповідного атестату, клуб буде
зараховано до складу групи «А» другої ліги. Таким чином, у зв’язку з переходом ФК
«Авангард» Краматорськ до першої ліги може скластися ситуація, за якої у складі
групи «А» буде 14 команд, а у складі групи «Б» - 12.
Для забезпечення стабільності календаря змагань та зважаючи на згоду ФК
«Енергія» Нова Каховка (лист від 4 липня 2012 року № 75) брати участь у чемпіонаті
України серед команд другої ліги сезону 2012-2013 у складі групи «Б»,
Постановили:
Затвердити перехід ФК «Енергія» Нова Каховка з групи «А» до групи «Б»
другої ліги.

