
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 31 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

9 жовтня 2012 року 

 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років «Оболонь» Київ -  
«Динамо-2» Київ. 

2. Про дату проведення матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь» Севастополь 
- «Одеса» Одеса. 

3. Про дати та час проведення матчів 16–17 турів чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років. 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2012-2013 років «Оболонь» Київ - «Динамо-2» Київ». 

Матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої 
ліги сезону 2012-2013 років «Оболонь» Київ - «Динамо-2» Київ перенесено на 
пізніший термін рішенням Адміністрації ПФЛ від 22 серпня 2012 року № 25. 

До ПФЛ звернувся ФК «Оболонь» Київ (лист від 26 вересня 2012 року  
№ 644/09) з проханням призначити датою проведення матчу 9-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років 
«Оболонь» Київ - «Динамо-2» Київ 31 жовтня 2012 року.  

У відповідності до пункту 7 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, враховуючи згоду обох клубів, – 

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років «Оболонь» Київ - 
«Динамо-2» Київ 31 жовтня 2012 року. 

2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь» Севастополь - «Одеса» 
Одеса». 
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До ПФЛ звернулася Державна служба молоді та спорту України (лист від 3 
жовтня 2012 року № 45/6326) з проханням перенести матч 16-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років 
«Севастополь» Севастополь - «Одеса» Одеса на пізніший термін у зв’язку з 
проведенням 20 жовтня 2012 року на стадіоні СК «Севастополь» матчу раунду 
плей-офф між національними жіночими збірними командами України та Ісландії.  

У відповідності до пунктів 6, 7 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 

Перенести матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2012-2013 років «Севастополь» Севастополь - «Одеса» 
Одеса на пізніший термін. 

3. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дати та час 
проведення матчів 16–17 турів чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2012-2013 років». 

Керуючись пунктом 7 статті 10, пунктом 3 статті 29 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати та час проведення матчів 16–17 турів чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років, у тому 
числі матчів, запланованих для телетрансляції: 

                                                     16 ТУР 

                                       19 жовтня 2012 року (п’ятниця) 

143 Буковина – Сталь А ТК «Футбол» 15:00 

                                         20 жовтня 2012 року (субота) 

136 Миколаїв – Нафтовик-Укрнафта  
137 Кримтеплиця – Динамо-2  
139 Олександрія – Зірка  
140 Олімпік Д – Оболонь  
141 Авангард – Полтава  
142 Суми – Титан А  
144 Геліос – Арсенал  

                                                    17 ТУР 

                                         26 жовтня 2012 року (п’ятниця) 

148 Оболонь – Авангард  
151 Динамо-2 – Севастополь ТК «Футбол» 16:30 

                                           27 жовтня 2012 року (субота) 

145 Сталь А – Геліос  
146 Титан А – Буковина  
147 Полтава – Суми  
149 Зірка – Олімпік Д  
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150 Одеса – Олександрія  
152 Нафтовик-Укрнафта – Кримтеплиця  
153 Арсенал – Миколаїв  

 

 

 

 


