
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 41 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

20вересня 2013 року 

Порядок денний 

1. Про проведення матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд другої 
лігисезону 2013-2014 років «Оболонь-Бровар» Київ – «Енергія» Нова Каховка на 
стадіоні УТБ «Оболонь» м. Буча. 

2. Про проведення матчу 12-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-
2014 років «УкрАгроКом» Головківка – «Титан» Армянськ на стадіоні 
«ГОЛовківка» с. Головківка. 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про проведення 
матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд другої лігисезону 2013- 
2014 років «Оболонь-Бровар» Київ – «Енергія» Нова Каховка на стадіоні УТБ 
«Оболонь» м. Буча». 

До ПФЛ звернувся ФК «Оболонь-Бровар» Київ (лист від 19 вересня 2013 року 
№ 240) з проханням дозволити проведення матчу 13-го туру чемпіонату України 
серед команд другої лігисезону 2013-2014 років «Оболонь-Бровар» Київ – 
«Енергія» Нова Каховка21 вересня 2013 рокуна стадіоні УТБ «Оболонь» м. Бучау 
зв’язку зі складними погодними умовами  та неможливістю приведення трав’яного 
покриву футбольного поля стадіону «Оболонь-Арена» у належний стан. 

Керуючись пунктом 4 статті 23 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років, – 

Вирішили: 

1. Дозволити проведення матчу13-го туру чемпіонату України серед команд 
другої лігисезону 2013-2014 років «Оболонь-Бровар» Київ – «Енергія» Нова 
Каховка21 вересня 2013 рокуна стадіоні УТБ «Оболонь» м. Буча. 

2. ФК «Оболонь-Бровар» у термін до 21 вересня 2013 року надати до ПФЛ 
документи, передбачені пунктом 1.1 статті 24 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги 
сезону 2013-2014 років та забезпечити виконання всіх вимог цієї статті під час 
проведення матчу. 

2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про проведення 
матчу 12-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років «УкрАгроКом» 
Головківка – «Титан» Армянськ на стадіоні «ГОЛовківка»  
с. Головківка». 
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До ПФЛ звернувся ПФК «УкрАгроКом» Головківка (лист від 16 вересня 2013 
року № 92/2013) з проханням дозволити проведення матчу12-го туру чемпіонату 
«FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років «УкрАгроКом» Головківка – «Титан» 
Армянськ 30 вересня 2013 року на стадіоні «ГОЛовківка» с. Головківка у зв’язку з 
великим завантаженням основного стадіону клубу (КСК «Ніка») та неможливістю 
відновлення трав’яного покриву футбольного поля у короткі терміни. 

Керуючись пунктом 6.3 статті 6 Регламенту інфраструктури стадіонів та 
заходів безпеки проведення змагань з футболу ФФУ та пунктом4 статті 23 
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років, – 

Вирішили: 

1. Дозволити проведення матчу12-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 
2013-2014 років «УкрАгроКом» Головківка – «Титан» Армянськ 30 вересня  
2013 року на стадіоні «ГОЛовківка» с. Головківка. 

2. ФК «УкрАгроКом» у термін до 23 вересня 2013 року надати до ПФЛ документи, 
передбачені пунктом 1.1 статті 24 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-
2014 років та забезпечити виконання всіх вимог цієї статті під час проведення 
матчу. 

 

  

 

 


