
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 11 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

8 квітня 2010 року

 

Порядок денний 

1. Про проведення матчу 15-го туру першості серед команд другої ліги «Єдність» 
Плиски – «Динамо» Хмельницький 10 квітня 2010 року на стадіоні «Супутник» 
м. Прилуки. 

2. Про підсумки жеребкування 1/4 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка ліги». 

   

 

  І. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про 
проведення матчу 15-го туру першості серед команд другої ліги «Єдність»  
Плиски – «Динамо» Хмельницький 10 квітня 2010 року на стадіоні «Супутник»  
м. Прилуки». 

До ПФЛ звернувся ФК «Єдність» Плиски (лист від 7 квітня  
2010 року) з клопотанням дозволити проведення матчу 15-го туру першості серед 
команд другої ліги «Єдність» Плиски – «Динамо» Хмельницький 10 квітня  
2010 року на стадіоні «Супутник» м. Прилуки у зв’язку зі складними погодними 
умовами та неможливістю привести футбольне поле стадіону «Єдність» у  
с. Плиски у відповідний стан.  

Спеціаліст з питань арбітражу та безпеки проведення змагань ПФЛ  
Баглай В. З. 8 квітня 2010 року проінспектував стадіон «Єдність» у с. Плиски. За 
результатами інспекції з’ясовано, що станом на день перевірки стадіон 
непридатний для проведення матчів першості серед команд другої ліги. 

Керуючись постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених 
пунктом 7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів, враховуючи згоду 
ФФУ та клубів, 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 15-го туру першості серед команд другої ліги 
«Єдність» Плиски – «Динамо» Хмельницький 10 квітня 2010 року на стадіоні 
«Супутник» м. Прилуки (за умови наявності всіх відповідних документів). 

   

 



  ІІ. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про підсумки 
жеребкування 1/4 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка ліги». 

8 квітня 2010 року о 12:00 в приміщенні ПФЛ відбулося жеребкування пар 
команд-суперниць 1/4 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка Ліги». 

Вирішили: 

1. За результатами жеребкування затвердити пари команд-суперниць 1/4 фіналу 
розіграшу «UMBRO Кубка ліги»: 

«Нива» Вінниця – «Львів-2» Львів 

«Мир» Горностаївка – «Спартак» Молодіжне 

«Гірник-спорт» Комсомольськ – «Рось» Біла Церква 

«Сталь» Дніпродзержинськ – «Іллічівець-2» Маріуполь 

2. Матчі 1/4 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка Ліги» провести 14 квітня 2010 року 
на полях команд, вказаних першими.  

   

 
 
 
 


