
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 24 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

7 вересня 2011 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років МФК «Миколаїв» Миколаїв 
– «Кримтеплиця» Молодіжне. 

2. Про дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2011-2012 років «Шахтар-3» Донецьк – 
«Макіїввугілля» Макіївка.  

  1. Слухали: 

 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2011-2012 років «Миколаїв» Миколаїв – «Кримтеплиця» 
Молодіжне. 

  До ПФЛ звернувся МФК «Миколаїв» Миколаїв (лист від 6 вересня 2011 року 
№ 68) з проханням перенести матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років МФК «Миколаїв» Миколаїв – 
«Кримтеплиця» Молодіжне з 10 на 11 вересня 2011 року у зв’язку з проведенням 10 
вересня у м. Миколаєві святкових заходів, присвячених 222-й річниці міста, під час 
яких будуть задіяні практично усі співробітники правоохоронних органів.  

  Керуючись пунктом 6 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років та враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Визначити датою проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років «Миколаїв» Миколаїв – 
«Кримтеплиця» Молодіжне 11 вересня 2011 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 2011-2012 років «Шахтар-3» Донецьк – «Макіїввугілля» Макіївка». 

  До ПФЛ звернувся ФК «Шахтар» Донецьк (лист від 30 травня 2011 року  
№ 305) з проханням перенести матч 4-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2011-2012 років «Шахтар-3» Донецьк – 
«Макіїввугілля» Макіївка з 13 серпня 2011 року на резервний день у зв’язку з участю 
команди «Шахтар-3» у міжнародних турнірах «Yale eurofoot 2011» у Бельгії з 3 по 8 
серпня 2011 року та «Copa del Agatha 2011» у Нідерландах з 12 по 15 серпня 2011 
року.  



  Керуючись пунктом 6 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років та враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Визначити датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2011-2012 років «Шахтар-3» Донецьк – 
«Макіїввугілля» Макіївка 21 вересня 2011 року. 

 
 

 

 


