
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 22 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

25 липня 2012 року 

 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років «Кристал» Херсон – «Десна» 
Чернігів. 

2. Про дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь-2» 
Севастополь – «Сталь» Дніпродзержинськ. 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
другої ліги сезону 2012-2013 років «Кристал» Херсон – «Десна» Чернігів». 

До ПФЛ звернувся ФК «Кристал» Херсон (лист від 19 липня 2012 року  
вхід. № 953) з проханням змінити дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років 
«Кристал» Херсон – «Десна» Чернігів» з 4 серпня 2012 року на 3 серпня 2012 року 
у рамках туру. 

У відповідності до пункту 7 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, з урахуванням згоди клубів, – 

Вирішили: 

  Датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років «Кристал» Херсон – «Десна» 
Чернігів» призначити 3 серпня 2012 року. 

2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
другої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь-2» Севастополь – «Сталь» 
Дніпродзержинськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Севастополь» Севастополь (лист від 25 липня 2012 
року № 294) з проханням змінити дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років 
«Севастополь-2» Севастополь – «Сталь» Дніпродзержинськ з 4 на 3 серпня 2012 
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року у зв’язку з проведенням 4 серпня 2012 року матчу 4-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років 
«Севастополь» Севастополь - «Кримтеплиця» Молодіжне. 

У відповідності до пункту 7 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, з урахуванням згоди клубів, – 

Вирішили: 

  Датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь-2» Севастополь – 
«Сталь» Дніпродзержинськ 3 серпня 2012 року. 

 

 

 

 


