
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 5 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

19 березня 2010 року

Порядок денний 

1. Про клопотання ФК «Карпати» Львів перенести матч 14-го туру першості серед 
команд другої ліги «Карпати-2» Львів – «Нива» Вінниця з 7 квітня 2010 року на  
3 квітня 2010 року. 

2. Про клопотання ФК «Карпати» Львів перенести матч 6-го туру групового етапу 
Кубка ліги між командами «Карпати-2» Львів – ФК «Львів-2» з 27 березня 2010 
року на 29 березня 2010 року. 

3. Про перенесення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги за участю команди «Нива» Вінниця 
на 7 квітня 2010 року. 

4. Про час і місце проведення матчу 19-го туру першості серед команд першої ліги 
ФК «Десна» Чернігів – ФК «Львів». 

  І. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
клопотання ФК «Карпати» Львів перенести матч 14-го туру першості серед команд 
другої ліги «Карпати-2» Львів – «Нива» Вінниця з 7 квітня 2010 року на 3 квітня  
2010 року».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Карпати» Львів (лист від 17 березня 2010 року № 165) з 
клопотанням перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги «Карпати-
2» Львів – «Нива» Вінниця з 7 квітня 2010 року на 3 квітня 2010 року у зв’язку з 
призначенням на 7 квітня перенесеного матчу 13-го туру Чемпіонату України серед 
команд Прем’єр-ліги «Карпати» Львів – «Таврія» Сімферополь. 

 Керуючись Постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених пунктом 
7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів та враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Перенести матч 14-го туру першості серед команд другої ліги «Карпати-2» 
Львів – «Нива» Вінниця з 7 квітня 2010 року на 3 квітня 2010 року. 

  ІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
клопотання ФК «Карпати» Львів перенести матч 6-го туру групового етапу Кубка ліги 
між командами «Карпати-2» Львів – ФК «Львів-2» з 27 березня 2010 року на 29 
березня 2010 року».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Карпати» Львів (лист від 17 березня 2010 року № 165) з 
клопотанням перенести матч 6-го туру групового етапу Кубка ліги між командами 
«Карпати-2» Львів – ФК «Львів-2» з 27 березня 2010 року на 29 березня 2010 року у 
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зв’язку з призначенням на 27 березня 2010 року матчу дублюючих складів команд 
«Карпати» Львів – «Дніпро» Дніпропетровськ. 

 Керуючись Постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених пунктом 
7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів та враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Перенести матч 6-го туру групового етапу Кубка ліги між командами  
«Карпати-2» Львів – ФК «Львів-2» з 27 березня 2010 року на 29 березня 2010 року. 

  ІІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги за участю команди «Нива» Вінниця на  
резервний день 7 квітня 2010 року».  

 До ПФЛ надійшов лист ФК «Нива» Вінниця (від 18 березня 2010 року  
№ 30) з підтвердженням згоди на перенесення матчу 14-го туру першості серед 
команд другої ліги «Карпати-2» Львів – «Нива» Вінниця з 7 квітня 2010 року на 3 
квітня 2010 року та участі у матчі 1/8 фіналу Кубка ліги 7 квітня  
2010 року. 

 Керуючись Постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених пунктом 
7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів та враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  У зв’язку з перенесенням на 3 квітня 2010 року матчу 14-го туру першості 
серед команд другої ліги «Карпати-2» Львів – «Нива» Вінниця перенести матч 1/8 
фіналу Кубка ліги за участю команди «Нива» Вінниця на резервний день 7 квітня 
2010 року. 

  ІV. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про час і 
місце проведення матчу 19-го туру першості серед команд першої ліги ФК «Десна» 
Чернігів – ФК «Львів».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Десна» Чернігів (лист від 19 березня 2010 року № 58) з 
клопотанням провести матч 19-го туру першості серед команд першої ліги ФК 
«Десна» Чернігів – ФК «Львів» на полі зі штучним покриттям УТБ ФК «Динамо» Київ у 
смт. Конча-Заспа у зв’язку зі складними погодними умовами та неможливістю 
привести футбольне поле у відповідний стан.  

 Керуючись постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених пунктом 
7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів та враховуючи дозвіл ФФУ,  

Вирішили: 

1. Провести матч 19-го туру першості серед команд першої ліги ФК «Десна» 
Чернігів – ФК «Львів» 24 березня 2010 року на полі зі штучним покриттям УТБ ФК 
«Динамо» Київ у смт. Конча-Заспа.  

2. Часом початку матчу призначити, як виняток, 11.30. 

 


