
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 36 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
05  травня 2016 року 

Порядок денний 

 
1. Про дату проведення матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу 

серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16. 

2. Про місце проведення матчу 28-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16 між командами 
«Авангард» Краматорськ – «Зірка» Кіровоград.  

3. Про дату проведення матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2015/16. 

 

1.Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату проведення матчів 28-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16». 

Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 28-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16:  

28-й тур 
 

20 травня 2016 року (п’ятниця) 

217 Миколаїв  - Суми  

218 Нафтовик-Укрнафта  - Черкаський Дніпро  

220 Полтава  - Оболонь-Бровар  

223 Десна  - Тернопіль  

224 Авангард  - Зірка  
21 травня 2016 року (субота) 

221 Геліос  - Гірник  

219 Динамо-2  - Гірник-Спорт  

 

 



2.Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
ПФЛ Мороза Є.В. Про місце проведення матчу 28-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команда клубів першої ліги сезону 2015/16 
«Авангард» Краматорськ – «Зірка» Кіровоград.  

Згідно з п. 4.7 рішення ХХIV Конференції ПФЛ від 19.06.2015 року, в 
сезоні 2015/16 дозволено проведення «домашніх» матчів команді 
«Авангард» Краматорськ на стадіоні «Авангард» м. Краматорськ за 
дотримання наступних умов: 

1. Не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного «домашнього» матчу 
сезону ФК «Авангард» Краматорськ зобов’язаний розпочати перемовини з 
представниками клубу гостей з питань погодження проїзду офіційної 
делегації і організованих вболівальників (за наявності) клубу гостей 
територією Донецької області в обох напрямках, програми перебування у 
місті, де проходить матч, проживання, тренування тощо; 
2. За 3 дні до початку кожного «домашнього» матчу сезону ФК 
«Авангард» Краматорськ зобов’язаний надати клубу гостей офіційні листи 
від правоохоронних органів міста (області), а також міської влади щодо 
гарантій забезпечення безпеки до, під час та після матчу (у т.ч. стосовно 
супроводження офіційної делегації клубу гостей по території Донецької 
області в обох напрямках, до готелю, на тренування, охорони під час 
перебування в місті, на тренуванні, у готелі тощо); 
3. У випадку, якщо ФК «Авангард» Краматорськ забезпечує дотримання 
умов, зазначених в п. 1 та п. 2 даного рішення, клуб-гостей несе 
відповідальність за неявку на матч згідно із Регламентом змагань і 
Дисциплінарними правилами ФФУ; 
4. У випадку, якщо ФК «Авангард» Краматорськ не забезпечує 
дотримання умов, зазначених в п. 1 та п. 2 даного рішення, команда 
«Авангард» Краматорськ проводить «домашній» матч на «нейтральному» 
стадіоні «Машинобудівник» с. Карлівка (Полтавська обл..) і несе 
відповідальність за неявку на матч згідно із Регламентом змагань та 
Дисциплінарними правилами ФФУ. 

Вирішили: 

 

1. Призначити місцем проведення матчу чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16 між командами 
«Авангард» Краматорськ – «Зірка» Кіровоград стадіон «Авангард»    
м. Краматорськ за умов виконання пунктів 1 та 2, даного рішення. 

2. У разі невиконання пунктів 1 та 2 даного рішення ФК «Авангард» 
Краматорськ забезпечує організацію та проведення матчу 28-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2015/16  між командами «Авангард» Краматорськ – «Зірка» 
Кіровоград на нейтральному стадіоні «Машинобудівник» у с. Карлівка 
(Полтавська обл.).   

 



3.Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату проведення матчів 24-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2015/16»  

Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2015/16, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 24-го туру чемпіонату України 
з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2015/16:  

 

24-й тур 
 

20 травня 2016 року (п’ятниця) 

162 Мир  - Арсенал-Київщина  

163 Барса  - Буковина  

164 Кремінь  - Нікополь-НПГУ  

166 Кристал  - Скала  

167 Арсенал-Київ  - Енергія НК  

168 Інгулець  - Реал Фарма  
21 травня 2016 року (субота) 

165 Колос  - Верес  

 


