
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 6 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

23 березня 2010 року

Порядок денний 

1. Про проведення матчу 20-го туру першості серед команд першої ліги «Геліос» 
Харків – «Арсенал» Біла Церква 29 березня 2010 року на полі зі штучним 
покриттям ДФА ОСК «Металіст» м. Харків. 

2. Про перенесення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги між командами «Сталь» 
Дніпродзержинськ – «Шахтар-3» Донецьк з 31 березня 2010 року на 7 квітня 
2010 року. 

3. Про перенесення матчу 18-го туру першості серед команд другої ліги  
«Шахтар-3» Донецьк – «Сталь» Дніпродзержинськ з 7 квітня 2010 року на  
на резервний день. 

  І. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про проведення матчу  
20-го туру першості серед команд першої ліги «Геліос» Харків – «Арсенал» Біла 
Церква 29 березня 2010 року на полі зі штучним покриттям ДФА ОСК «Металіст»  
м. Харків». 

До ФФУ звернувся ФК «Геліос» Харків (лист від 16 березня 2010 року № 51) 
з клопотанням дозволити проведення матчу 20-го туру першості серед команд 
першої ліги «Геліос» Харків – «Арсенал» Біла Церква 29 березня 2010 року на полі 
зі штучним покриттям ДФА ОСК «Металіст» м. Харків у зв’язку зі складними 
погодними умовами та неможливістю привести футбольне поле у відповідний 
стан. ФФУ направила цього листа до ПФЛ з пропозицією розглянути дане питання 
на засіданні Адміністрації. 

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, 

Вирішили: 

Дозволити, як виняток, проведення матчу 20-го туру першості серед команд 
першої ліги «Геліос» Харків – «Арсенал» Біла Церква 29 березня 2010 року на полі 
зі штучним покриттям ДФА ОСК «Металіст» м. Харків за умови надання до ФФУ 
всіх необхідних документів. 

  ІІ. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про перенесення матчу 1/8 
фіналу Кубка ліги між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Шахтар-3» 
Донецьк з 31 березня 2010 року на 7 квітня 2010 року». 



До ПФЛ звернувся ФК «Сталь» Дніпродзержинськ з листом (від 22 березня 
2010 року № 70) щодо перенесення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги між командами 
«Сталь» Дніпродзержинськ – «Шахтар-3» Донецьк з 31 березня 2010 року на  
7 квітня 2010 року у зв’язку з участю команди «Шахтар-3» у міжнародному турнірі в 
Італії з 1 по 6 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: 

 Перенести матч 1/8 фіналу Кубка ліги між командами «Сталь» 
Дніпродзержинськ – «Шахтар-3» Донецьк з 31 березня 2010 року на 7 квітня  
2010 року. 
 

  ІІІ. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про перенесення матчу  
18-го туру першості серед команд другої ліги «Шахтар-3» Донецьк – «Сталь» 
Дніпродзержинськ з 7 квітня 2010 року на резервний день». 

До ПФЛ звернувся ФК «Шахтар» Донецьк (лист від 23 березня 2010 року  
№ 159) з клопотанням перенести матч 18-го туру першості серед команд другої 
ліги «Шахтар-3» Донецьк – «Сталь» Дніпродзержинськ з 7 квітня 2010 року на 
резервний день у зв’язку з перенесенням на 7 квітня 2010 року матчу 1/8 фіналу 
Кубка ліги між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Шахтар-3» Донецьк. 

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: 

1. Перенести матч 18-го туру першості серед команд другої ліги «Шахтар-3» 
Донецьк – «Сталь» Дніпродзержинськ з 7 квітня 2010 року на 12 травня  
2010 року. 

2. Перенести матч 23-го туру першості серед команд другої ліги «Сталь» 
Дніпродзержинськ – «Титан» Армянськ з 9 травня 2010 року на 8 травня  
2010 року. 

3. Перенести матч 23-го туру першості серед команд другої ліги «Шахтар-3» 
Донецьк – «Кремінь» Кременчук з 9 травня 2010 року на 8 травня 2010 року. 

4. Перенести матч 24-го туру першості серед команд другої ліги «Олімпік» 
Донецьк – «Сталь» Дніпродзержинськ з 15 травня 2010 року на 16 травня  
2010 року. 

 
 


