
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 14 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

16 квітня 2010 року

 

Порядок денний 

1. Про проведення матчу 16-го туру першості серед команд другої ліги «Рось» 
Біла Церква – «Єдність» Плиски 18 квітня 2010 року на стадіоні 
«Центральний» смт. Макарів. 

2. Про перенесення матчу 8-го туру першості серед команд першої ліги «Десна» 
Чернігів – «Динамо-2» Київ з 21 квітня 2010 року на 22 квітня 2010 року. 

3. Про зміну господаря поля в матчі 1/2 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка ліги» 
між командами «Мир» Горностаївка – «Нива» Вінниця. 

   

  І. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про 
проведення матчу 16-го туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла 
Церква – «Єдність» Плиски 18 квітня 2010 року на стадіоні «Центральний»  
смт. Макарів». 

До ПФЛ звернувся ФК «Рось-Рігонда» Біла Церква (лист від 15 квітня  
2010 року № 016) з клопотанням дозволити проведення матчу 16-го туру першості 
серед команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Єдність» Плиски 18 квітня  
2010 року на стадіоні «Центральний» смт. Макарів у зв’язку у зв’язку з тим, що 
договір про оренду основного стадіону «Трудові резерви» у м. Біла Церква не 
подовжено. 

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, 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 16-го туру першості серед команд другої ліги 
«Рось» Біла Церква – «Єдність» Плиски 18 квітня 2010 року на стадіоні 
«Центральний» смт. Макарів (за умови наявності всіх відповідних документів). 

  ІІ. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 8-го туру першості серед команд першої ліги «Десна»  
Чернігів – «Динамо-2» Київ з 21 квітня 2010 року на 22 квітня 2010 року». 



До ПФЛ звернувся ФК «Десна» Чернігів (лист від 12 квітня 2010 року без №) 
з клопотанням перенести матч 8-го туру першості серед команд першої ліги 
«Десна» Чернігів – «Динамо-2» Київ з 21 квітня 2010 року на 22 квітня 2010 року у 
зв’язку з проведенням 21 квітня 2010 року на стадіоні ім. Гагаріна у м. Чернігові 
матчу жіночої збірної команди України по футболу Україна-Угорщина. 

Водночас до ПФЛ надійшов лист ФФУ (від 16 квітня 2010 року № 816) з 
інформацією про виклик до юнацької збірної команди України трьох футболістів 
команди «Динамо-2» для участі у контрольному матчі Україна-Словаччина  
21 квітня 2010 року. 

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, зважаючи на 
відсутність резервних днів для команди «Динамо-2», проведення 21 квітня  
2010 року на стадіоні ім. Гагаріна у м. Чернігові матчу жіночої збірної команди 
України по футболу Україна-Угорщина та виклик до юнацької збірної команди 
України трьох футболістів команди «Динамо-2» для участі у контрольному матчі 
України-Словаччина 21 квітня 2010 року, враховуючи згоду ФФУ та клубів, 

Вирішили: 

 Перенести матч 8-го туру першості серед команд першої ліги «Десна»  
Чернігів – «Динамо-2» Київ з 21 квітня 2010 року на 22 квітня 2010 року, як виняток. 

   

  ІІІ. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про зміну 
господаря поля в матчі 1/2 фіналу розіграшу «UMBRO Кубка ліги» між командами 
«Мир» Горностаївка – «Нива» Вінниця». 

Згідно з пунктом 8 статті 3 Положення про змагання «Кубок ліги» у випадку, 
коли пару учасників четвертого етапу складають команда ПФЛ та команда 
аматорів, господарем поля у першому матчі є команда ПФЛ, в другому матчі – 
команда аматорів. 

Керуючись пунктом 8 статті 3 Положення про змагання «Кубок ліги», 

 Вирішили: 

  Призначити господарем поля в першому матчі 1/2 фіналу розіграшу 
«UMBRO Кубка ліги» між командами «Мир» Горностаївка – «Нива» Вінниця» ФК 
«Нива» Вінниця. 

   

 

  Виконавчий директор      С. Макаров 
 
 
 


