
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 31 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

28 вересня 2010 року

Порядок денний 

1. Про призначення дати проведення матчу 15-го туру першості серед команд 
першої ліги «Титан» Армянськ – «Чорноморець» Одеса. 

2. Про призначення дати проведення матчу 1-го туру першості серед команд другої 
ліги «Рось» Біла Церква – «Верес» Рівне. 

3. Про призначення дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд 
другої ліги «Рось» Біла Церква – «Суми» Суми. 

 1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 15-го туру першості серед команд першої ліги «Титан» 
Армянськ – «Чорноморець» Одеса». 

До ПФЛ звернувся ФК «Чорноморець» Одеса (лист від 27 вересня 2010 року  
№ 484) з проханням призначити датою проведення матчу 15-го туру першості серед 
команд першої ліги «Титан» Армянськ – «Чорноморець» Одеса 10  листопада 2010 
року у зв’язку з викликом до національних збірних команд 4-х футболістів команди 
«Чорноморець». 

 Керуючись пунктом 1 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років, 

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 15-го туру першості серед команд першої 
ліги «Титан» Армянськ – «Чорноморець» Одеса 10  листопада 2010 року. 

  2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 1-го туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла 
Церква – «Верес» Рівне». 

21 липня 2010 року Адміністрація ПФЛ прийняла рішення перенести матч 1-го 
туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Верес» Рівне з 24 
липня 2010 року на резервний день 11 серпня 2010 року у зв’язку з організаційними 
ускладненнями щодо проведення матчу на стадіоні «Трудові резерви» м. Біла 
Церква.  

9 серпня 2010 року Адміністрація ПФЛ прийняла рішення перенести матч 1-го 
туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Верес» Рівне з 11 
серпня 2010 року на пізніший термін у зв’язку з участю у складах обох команд гравців 
16-20 років, на здоров’я яких негативно впливає щільний графік матчів в умовах 
аномальної спеки. 



2 
 
 Враховуючи, що в календарі залишився один резервний день до кінця першого 
кола,  

Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 1-го туру першості серед команд другої 
ліги «Рось» Біла Церква – «Верес» Рівне» 20 жовтня 2010 року. 

 3. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої ліги «Рось» Біла 
Церква – «Суми» Суми». 

До ПФЛ звернувся ФК «Рось» Біла Церква (лист від 27 вересня 2010 року  
№ 046) з проханням призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед 
команд другої ліги «Рось» Біла Церква – «Суми» Суми 1 жовтня 2010 року у зв’язку з 
проведенням 2 жовтня 2010 року на стадіоні «Трудові резерви» м. Біла Церква матчу 
13-го туру першості серед команд першої ліги «Арсенал» Біла Церква – ПФК 
«Олександрія». 

 Враховуючи згоду клубів, 
Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 11-го туру першості серед команд другої 
ліги «Рось» Біла Церква – «Суми» Суми 1 жовтня 2010 року. 

 

 
 
 
 
 


