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1 1ерш та все дозвольте висловит Вам повагу га вдячнклъ та вагомин внесок
у розвиток профссюнального футболу Укратни. <-

II серпня 2017 року на адресу Украшськот 1 1рсм<р-Лпи надтйшов тист
№1435 та тлписом I енерального секретаря ФФ\ Затсоиького К)1 . яким ФФУ
звернуло \Rar\ УПЛ. як opiaHnaini. якчй делетват права на проведения манив
Чемтонату УПЛ на обов язок наланаги кл\б\ кмюмотх м тдточовш. узгодженнт
ia чатверджентп токуменпв вичначених пунктом ч Порядку оргашзаци робп п
чабечпечення громадського пирядкч та громалсько! бечпеки пи час провелечшя
футбольних Mai4iB тагвер гжений Постановок) КМ ви 25 04 2012 .V >41

Як мм шфорчу ваш ранние (лист №568 вп 0408 20I7). виновино до
Договору про opi аннатшо га проведення Всеукрашських тмагань т футболу серед
команд кдуГив ( >б тднання професюнальних ф\|бодьнич клубтв Укражи -Премтр-
,нга>* спортивного сезону 2017 18 рр та Регламенту Змагань УПЛ сезону 2017 18
Украшенка Премф-Лна не маг повноважень шоло ттрийняггя-рниення по чаборонт
проведения матчт на стадюнах внесених то PererpiB сталюшв ФФ\ а також до
повноважень i обов язклв УПЛ не вынесено надання клубам дономогн в гмлготовш
узгодженш та татверлженж тачначених вишс документ ie

KpiM ют. втлповыно до Положения про Комттет т пилань стадюнтв та
безиеки провслення тмагань ФФУ ut.ii но i скс т у Компе' i K'OMIICI створюпься
та функшонуг « меток» поспйного в тосконаленпя ношнрення. табетечения та
т.иПснення KonipoiK» о югриманням високич станларпв бетпеки провслення
тмагань пи сплою ФФУ (пункт 4 I Положения) а танланням Ком1тет\ t

рочроблення та впровадження заходж. якч сприяли б табезпеченню громадського
порядку и бечпеки пи чае прове темня тмагань (пунк: 4 2"* Положения)
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Також. и» обон'я'1К1н Кочгтслл вынесено налаинч мсюдолопчно! лопомоги
членам ФФ < пиинь *с телепня грочадсмсого поря IK\‘ i а i ромалсько! бсшскн
при провеленHI (мапнь IIIMIKI 4 4 11о.ктження|. браги \ часть \ ролробленж iu
впровалженш ш\ол1и но шбелпеченню ромалськчио порядке ia грочалськчл
бешеки провелення гмагань HAHKI 4 5 Нокгження). н{а<чод1ЯТИ г лержавними
орунами, яка «аосгпсчеюп. грочалськиП порядок ;а громадськл бсчпеке IIIMIKI 4.7
!1оложення I.

*

Нрачовуючн вшие никлалснс га тел с bV \е5 2-13104 вы 05 08.2017 рок>
июли нслош и.нпси га нобелиемноси провелення магчт 'Змагань V I IJI \

Vfapiyrio.il».лпё р.г« проел fмо Hat тиимваги рои м i Коммслоч I пилань сгадютв га
белпекм провелення <чагань ФФ\ пигання про шдтверлження можливосп
поладьитого провелення матч1в Зч.иань VIII на ыалюиач \ncia Мар|\поль и
занрошенням iipeiciaBiniKiB У1Ы ФК «Мартюль» Mapi\nou, и усУчи
юкумешами ню пигнер гжчкт. чп* твкть проке юння магов в \неп Mapiviio.ii.

*на ноючннП ч*н *. ч Ь • i iainona и.HOI но пли и /Ь I К
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За <лллеи и. в ипии ia ciiiBiipam«>
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