
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 7 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

13 квітня 2012 року 

Порядок денний 

  «Про місце та час проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Сталь» Алчевськ – 
«Енергетик» Бурштин». 

  

 Слухали: 

  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про місце 
та час проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Сталь» Алчевськ – «Енергетик» 
Бурштин». 

  До ПФЛ звернувся ФК «Сталь» Алчевськ (лист від 13 квітня 2012 року) з 
проханням розглянути питання щодо перенесення матчу 26-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Сталь» 
Алчевськ – «Енергетик» Бурштин» на поле зі штучним покривом стадіону 
«Авангард» м. Луганськ. Питання про можливе перенесення матчу до м. Луганськ 
узгоджено з керівництвом ФК «Енергетик», а також погоджено з Комітетом ФФУ з 
питань стадіонів та безпеки проведення змагань, який не заперечує проведенню 
вищезгаданого матчу на стадіоні «Авангард» Луганськ на футбольному полі зі 
штучним покривом за умови наявності всіх регламентних документів та письмової 
згоди ФК «Енергетик» Бурштин (лист від 13 квітня 2012 року № 741).   

  Керуючись пунктами 1(а), 8 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років, враховуючи згоду клубів 
та дозвіл Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань, -   

Вирішили: 

1. Вважати, що в м. Алчевськ виникли форс-мажорні обставини, викликані 
несприятливими погодними умовами, які перешкоджають проведенню матчу  
на стадіоні «Сталь» Алчевськ.  

2. Дозволити провести матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Сталь» Алчевськ – 
«Енергетик» Бурштин» 13 квітня 2012 року о 16. 00 на футбольному полі зі 
штучним покривом стадіону «Авангард» Луганськ як виняток.  

3. Про прийняте рішення повідомити зацікавлені сторони та відповідні  
комітети ФФУ.  

 

 

 



До уваги вболівальників!  

 
Рішенням Адміністрації ПФЛ, зважаючи на несприятливі погодні умови в  Алчевську, 
що визнані форс-мажором, матч  26-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Сталь» Алчевськ – «Енергетик» 
Бурштин» відбудеться на поле зі штучним покривом стадіону «Авангард» м. 
Луганськ. Також змінено час початку матчу: команди розпочнуть гру о 16.00.  


