
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 30 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

22 вересня 2010 року

Порядок денний 

1. Про призначення дати проведення матчу 15-го туру першості серед команд 
першої ліги «Закарпаття» Ужгород – «Нива» Вінниця. 

2. Про призначення дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд 
другої ліги «Десна» Чернігів – «Бастіон» Іллічівськ. 

3. Про призначення дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд 
другої ліги «Іллічівець-2» Маріуполь – «Дніпро-2» Дніпропетровськ. 

 1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 15-го туру першості серед команд першої ліги «Закарпаття» 
Ужгород – «Нива» Вінниця». 

До ПФЛ звернувся ФК «Закарпаття» Ужгород (лист від 21 вересня 2010 року  
№ 294) з проханням призначити датою проведення матчу 15-го туру першості серед 
команд першої ліги «Закарпаття» Ужгород – «Нива» Вінниця 10  жовтня 2010 року у 
зв’язку з незручним транспортним сполученням між Ужгородом та Охтиркою, де 6 
жовтня 2010 року проходитиме матч 14-го туру першості серед команд першої ліги за 
участю ФК «Закарпаття» Ужгород та недостатнім часом для відновлення футболістів. 
 Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 15-го туру першості серед команд першої 
ліги «Закарпаття» Ужгород – «Нива» Вінниця 10  жовтня 2010 року. 
   

 2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої ліги «Десна» 
Чернігів – «Бастіон» Іллічівськ». 

До ПФЛ звернувся «Десна» Чернігів (лист від 22 вересня 2010 року  
№ 21) з проханням призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед 
команд другої ліги «Десна» Чернігів – «Бастіон» Іллічівськ 3  жовтня 2010 року у 
зв’язку з проведенням 2 жовтня 2010 року на стадіоні ім. Гагаріна м. Чернігів 
відбіркового матчу Чемпіонату світу між жіночими збірними командами Україна – 
Італія. 
 Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої 
ліги «Десна» Чернігів – «Бастіон» Іллічівськ 3  жовтня 2010 року. 
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 3. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої ліги  
«Іллічівець-2» Маріуполь – «Дніпро-2» Дніпропетровськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Іллічівець» Маріуполь (лист від 22 вересня 2010 року  
№ 359) з проханням призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед 
команд другої ліги «Іллічівець-2» Маріуполь – «Дніпро-2» Дніпропетровськ 1 жовтня 
2010 року у зв’язку з проведенням 2 жовтня 2010 року в м. Маріуполь матчу Прем’єр-
ліги між командами «Іллічівець» Маріуполь – «Оболонь» Київ. 
 Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої 
ліги «Іллічівець-2» Маріуполь – «Дніпро-2» Дніпропетровськ 1 жовтня 2010 року. 

 
 
 
 


