
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 42 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

24вересня2013 року 

Порядок денний 

1. Про перенесенняматчу14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 
років «Сталь» Алчевськ – «Динамо-2» Київ. 

2. Про датута час проведення матчу14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 
1»сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Авангард» Краматорськ. 

3. Про дату проведення матчу14-го туру чемпіонату України серед команд другої 
ліги сезону 2013-2014 років «Динамо» Хмельницький – «Енергія» Миколаїв. 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про перенесення 
матчу14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років «Сталь» 
Алчевськ – «Динамо-2» Київ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Київ (лист від 24 вересня 2013 року  
№ 561/к) з клопотанням перенести матч 14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 
1»сезону 2013-2014 років «Сталь» Алчевськ – «Динамо-2» Київз 12 жовтня 2013 
року на пізніший термін у зв’язку з викликом до національних збірних команд п’яти 
футболістів команд «Динамо-2». 

Керуючись пунктом1 а) статті 11Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 
років, – 

Вирішили: 

Перенести матч 14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 
років «Сталь» Алчевськ – «Динамо-2» Київ на пізніший термін. 

2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату та час 
проведення матчу 14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років 
«Суми» Суми – «Авангард» Краматорськ». 

За узгодженням з Офіційним мовником (ТК «Футбол») та Маркетинговим 
партнером ПФЛ (ТОВ «Ліга Футбол») телетрансляцію матчу 14-го туру чемпіонату 
«FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Авангард» Краматорськ 
Київ призначено на 12 жовтня 2013 року. 

Керуючись пунктом 3 статті 28 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 
років, – 
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Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 14-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 
1»сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Авангард» Краматорськ 12 жовтня 2013 
року, початок о 18.00, телетрансляція на ТК «Футбол». 

3. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги сезону 
2013-2014 років «Динамо» Хмельницький – «Енергія» Миколаїв». 

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Хмельницький (лист від 23 липня 2013 року 
№ 114) з проханням перенестиматч 14-го туру чемпіонату України серед команд 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Динамо» Хмельницький – «Енергія» Миколаїв з 
29 на 30 вересня 2013 року у зв’язку з проведенням на стадіоні «Поділля»  
м. Хмельницький 28 та 29 вересня культурно-масових заходів, присвячених Дню 
міста. 

Керуючись пунктом 7 статті 11Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років, та 
враховуючи згоду клубів, – 

Вирішили: 

Призначити датою проведенняматчу14-го туру чемпіонату України серед 
команд другої ліги сезону 2013-2014 років «Динамо» Хмельницький – «Енергія» 
Миколаїв 30 вересня 2013 року.  

 

  

 

 


