
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
РІШЕННЯ № 13 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

30 жовтня 2009 року 

Порядок денний 
1. Про клопотання ФК «Волинь» Луцьк перенести матч 17-го туру першості серед 

команд першої ліги «Волинь» Луцьк – ПФК «Олександрія» з 2 листопада 2009 
року на весняну частину змагань 2009-2010 років. 

2. Про клопотання ФК «Верес» Рівне перенести матч 14-го туру першості серед 
команд другої ліги «МФК Миколаїв» – «Верес» Рівне з 1 листопада 2009 року на 
весняну частину змагань 2009-2010 років. 

3. Про клопотання ФК «Динамо» Хмельницький перенести матч 14-го туру першості 
серед команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Динамо» Хмельницький з 1 
листопада 2009 року на весняну частину змагань 2009-2010 років. 
 І. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 

клопотання ФК «Волинь» Луцьк перенести матч 17-го туру першості серед команд 
першої ліги «Волинь» Луцьк – ПФК «Олександрія» з 2 листопада 2009 року на 
весняну частину змагань 2009-2010 років». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Волинь» Луцьк (лист від 30 жовтня 2009 року  
№ 298) з клопотанням перенести матч 17-го туру першості серед команд першої ліги 
«Волинь» Луцьк – ПФК «Олександрія» з 2 листопада 2009 року на весняну частину 
змагань 2009-2010 років у зв’язку з масовими захворюваннями вірусною інфекцією та 
карантином, оголошеним з цього приводу у Волинської області.  

 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, у зв’язку з масовими 
захворюваннями вірусною інфекцією футболістів команд футбольних клубів ПФЛ,  

Вирішили: 
 Перенести матч 17-го туру першості серед команд першої ліги «Волинь»  

Луцьк – ПФК «Олександрія» з 2 листопада 2009 року на пізніший термін.  

 ІІ. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 

клопотання ФК «Верес» Рівне перенести матч 14-го туру першості серед команд 
другої ліги «МФК Миколаїв» – «Верес» Рівне з 1 листопада 2009 року на весняну 
частину змагань 2009-2010 років». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Верес» Рівне (лист від 30 жовтня 2009 року  
№ 78) з клопотанням перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги 
«МФК Миколаїв» – «Верес» Рівне з 1 листопада 2009 року на весняну частину 
змагань 2009-2010 років у зв’язку з масовими захворюваннями вірусною інфекцією та 
карантином, оголошеним з цього приводу у Рівненській області.  



 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, у зв’язку з масовими 
захворюваннями вірусною інфекцією футболістів команд футбольних клубів ПФЛ,  

Вирішили: 
 Перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги «МФК  

Миколаїв» – «Верес» Рівне з 1 листопада 2009 року на весняну частину змагань 
2009-2010 років.  

 ІІІ. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 

клопотання ФК «Динамо» Хмельницький перенести матч 14-го туру першості серед 
команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Динамо» Хмельницький з 1 листопада 
2009 року на весняну частину змагань 2009-2010 років». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Хмельницький (лист від 30 жовтня 2009 року  
№ 126) з клопотанням перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги 
«Рось» Біла Церква – «Динамо» Хмельницький з 1 листопада 2009 року на весняну 
частину змагань 2009-2010 років у зв’язку з масовими захворюваннями вірусною 
інфекцією та карантином, оголошеним з цього приводу у Хмельницькій області.  

 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, у зв’язку з масовими 
захворюваннями вірусною інфекцією футболістів команд футбольних клубів ПФЛ,  

Вирішили: 
 Перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла 

Церква – «Динамо» Хмельницький з 1 листопада 2009 року на весняну частину 
змагань 2009-2010 років.  
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