
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 4 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

22 березня 2013 року 

Порядок денний 

1. Про проведення матчу22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Динамо-2» Київ – «Буковина» Чернівці 24 березня 2013 рокуна полі зі штучним 
покриттям стадіону УТБ «Динамо» с. Чапаївка. 

2. Про перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Арсенал» Біла Церква – «Авангард» Краматорськз 24 березня 2013 року на 
пізніший термін. 

3. Про перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Миколаїв» Миколаїв – «Олімпік» Донецьк з 24 березня 2013 року на пізніший 
термін. 

4. Про перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої 
ліги«Зірка» Кіровоград – «Титан» Армянськ з 24 березня 2013 року на пізніший 
термін. 

   

  І. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
проведення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Динамо-
2» Київ – «Буковина» Чернівці 24 березня 2013 року на полі зі штучним покриттям 
стадіону УТБ «Динамо» с. Чапаївка».  

 21 березня 2013 року до ПФЛ надійшов лист№ 591 Комітету з питань стадіонів 
та безпеки проведення змаганьз клопотанням розглянути лист ФК «Динамо» Київ про 
проведення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Динамо-
2» Київ – «Буковина» Чернівці 24 березня 2013 року на полі зі штучним покриттям 
стадіону УТБ «Динамо» с. Чапаївката прийняти рішення у відповідності до 
регламентних норм.  

 Керуючись пунктом 2 статті 22 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, –  

Вирішили: 

  Дозволити провестиматч22-го туру чемпіонату України серед команд першої 
ліги «Динамо-2» Київ – «Буковина» Чернівці 24 березня 2013 року на полі зі штучним 
покриттям стадіону УТБ «Динамо» с. Чапаївка.  

  ІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
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«Арсенал» Біла Церква – «Авангард» Краматорськ з 24 березня 2013 року на 
пізніший термін».  

 До ПФЛ звернулися ФК «Арсенал» Біла Церква (лист від 22березня 2013 року 
№ 77/22) та «Авангард» Краматорськ (лист від 22березня 2013 року № 12)з 
клопотанням про перенесенняматчу 22-го туру чемпіонату України серед команд 
першої ліги «Арсенал» Біла Церква – «Авангард» Краматорськ з 24 березня 2013 
року на пізніший термін у зв’язку зі складними погодними умовами та неможливістю 
привести футбольне поле стадіону «Трудові резерви» м. Біла Церква у відповідний 
стан.  

 Керуючись пунктом 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років та враховуючи згоду обох 
клубів, –  

Вирішили: 

  У зв'язку із форс-мажорними обставинами перенести матч 22-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Арсенал» Біла Церква – «Авангард» 
Краматорськ з 24 березня 2013 року на пізніший термін. 

  ІІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Миколаїв» Миколаїв– «Олімпік» Донецьк з 24 березня 2013 року на пізніший 
термін».  

 До ПФЛ звернулися ФК «Олімпік» Донецьк(лист від 22березня 2013 року № 31) 
та ФК «Миколаїв» Миколаїв(лист від 22березня 2013 рокуб/н) з клопотанням про 
перенесенняматчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Миколаїв» Миколаїв – «Олімпік» Донецькз 24 березня 2013 року на пізніший термін 
у зв’язку зі складними погодними умовами.  

 Керуючись пунктом 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років та враховуючи згоду обох 
клубів, –  

Вирішили: 

  У зв'язку із форс-мажорними обставинами перенести матч 22-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Миколаїв» Миколаїв – «Олімпік» 
Донецькз 24 березня 2013 року на пізніший термін. 

  ІV. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Зірка» 
Кіровоград – «Титан» Армянськ з 24 березня 2013 року на пізніший термін».  

 До ПФЛ звернулися ФК «Зірка» Кіровоград (лист від 22березня 2013 року № 
1/390) та ФК «Титан» Армянськ (лист від 22березня 2013 рокуб/н) з клопотанням про 
перенесенняматчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Зірка» 
Кіровоград – «Титан» Армянськз 24 березня 2013 року на пізніший термін у зв’язку зі 
складними погодними умовами.  

 Керуючись пунктом 1 а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років та враховуючи згоду обох 
клубів, –   
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Вирішили: 

  У зв'язку із форс-мажорними обставинами перенести матч 22-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Зірка» Кіровоград – «Титан» 
Армянськз 24 березня 2013 року на пізніший термін. 

 

 

 

 


