
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 21 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

27 липня 2010 року

Порядок денний 

1. Про призначення дати проведення матчу 3-го туру першості серед команд 
першої ліги «Чорноморець» Одеса – «Дністер» Овідіополь на 31 липня 2010 року. 

2. Про призначення дати проведення матчу 5-го туру першості серед команд 
першої ліги «Динамо-2» Київ – «Кримтеплиця» Молодіжне на 14 серпня 2010 
року. 

3. Про призначення дати проведення матчу 7-го туру першості серед команд 
першої ліги ПФК «Олександрія» Одеса – «Динамо-2» Київ на 27 серпня 2010 
року. 

  1. Слухали: 

 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 3-го туру першості серед команд першої ліги «Чорноморець» 
Одеса – «Дністер» Овідіополь на 31 липня 2010 року». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Чорноморець» Одеса (лист від 23 липня 2010 року № 
201) з проханням призначити датою проведення матчу 3-го туру першості серед 
команд першої ліги «Чорноморець» Одеса – «Дністер» Овідіополь на 31 липня 2010 
року.  

Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Призначити датою проведення матчу 3-го туру першості серед команд першої 
ліги «Чорноморець» Одеса – «Дністер» Овідіополь 31 липня 2010 року. 

  2. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
призначення дати проведення матчу 5-го туру першості серед команд першої ліги 
«Динамо-2» Київ – «Кримтеплиця» Молодіжне на 14 серпня 2010 року».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Кримтеплиця» Молодіжне (лист від 23 липня 2010 року 
№ 224-10) з клопотанням призначити датою проведення матчу 5-го туру першості 
серед команд першої ліги «Динамо-2» Київ – «Кримтеплиця» Молодіжне 14 серпня 
2010 року у зв’язку з проведенням 18 липня 2010 року матчу розіграшу Кубку України 
між командами «Геліос» Харків – «Кримтеплиця» Молодіжне. 

 Враховуючи згоду клубів,  

Вирішили: 

  Призначити датою проведення матчу 5-го туру першості серед команд першої 
ліги «Динамо-2» Київ – «Кримтеплиця» Молодіжне 14 серпня 2010 року. 
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  3. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
призначення дати проведення матчу 7-го туру першості серед команд першої ліги 
ПФК «Олександрія» Олександрія – «Динамо-2» Київ на 27 серпня 2010 року».  

 У зв’язку з участю ПФК «Олександрія» Олександрія та «Динамо-2» Київ у 
матчах 8-го туру першості серед команд першої ліги 1 вересня 2010 року та 
враховуючи згоду клубів,  

Вирішили: 

  Призначити датою проведення матчу 7-го туру першості серед команд першої 
ліги ПФК «Олександрія» Олександрія – «Динамо-2» Київ 27 серпня 2010 року. 

 

  

 
 


