
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 6 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

26 березня 2013 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Авангард» Краматорськ – «Миколаїв»з 30 березня 2013 року на пізніший термін. 

2. Про перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Суми» Суми – «Арсенал» Біла Церква з 30 березня 2013 року на пізніший 
термін. 

3. Про перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Буковина» Чернівці – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка  з 30 березня 2013 року на 
пізніший термін. 

4. Про перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Сталь» Алчевськ – «Динамо-2» Київ з 30 березня 2013 року на пізніший термін. 

5. Про проведення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Суми»Суми. 

6. Про проведення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Динамо-2» Київ – «Буковина» Чернівці. 

7. Про дати проведення матчів 24-го та 23-го туручемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базового дня 
туру 

  І. Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Авангард» Краматорськ – «Миколаїв»  Миколаїв  з 30 березня 2013 року на пізніший 
термін».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Авангард» Краматорськ(лист від 26березня 2013 року 
№ 13) з клопотанням про перенесення матчу23-го туру чемпіонату України серед 
команд першої ліги «Авангард» Краматорськ – «Миколаїв» з 30 березня 2013 року на 
пізніший терміну зв’язку зі складними погодними умовами, що прогнозуються у  
м. Краматорськ 30 березня 2013 року. 

 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 23-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Авангард» Краматорськ – «Миколаїв»  
Миколаїв  з 30 березня 2013 року на пізніший термін. 
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 ІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Суми» 
Суми – «Арсенал» Біла Церква з 30 березня 2013 року на пізніший термін».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Суми» Суми(лист від 21березня 2013 року № 055) з 
клопотанням про перенесення матчу23-го туру чемпіонату України серед команд 
першої ліги «Суми»Суми – «Арсенал» Біла Церква з 30 березня 2013 року на 
пізніший терміну зв’язку зі складними погодними умовами, що прогнозуються у м. 
Суми 30 березня 2013 року та неможливістю підготувати газон футбольного поля для 
проведення матчу. 

 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 обставинамиперенести матч 23-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Суми» Суми – «Арсенал» Біла Церква 
з 30 березня 2013 року на пізніший термін.   

 ІІІ. Слухали: 

 Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Буковина» Чернівці – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка  з 30 березня 2013 року на 
пізніший термін».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Буковина» Чернівці(лист від 25березня 2013 року 
 № 36) з клопотанням про перенесення матчу23-го туру чемпіонату України серед 
команд першої ліги «Буковина» Чернівці – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирказ 30 
березня 2013 року на пізніший терміну зв’язку зі складними погодними умовами, що 
прогнозуються у м. Чернівці 30 березня 2013 року та неможливістю підготувати газон 
футбольного поля для проведення матчу. 

 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 23-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Буковина» Чернівці – «Нафтовик-
Укрнафта» Охтирка з 30 березня 2013 року на пізніший термін. 

 ІV. Слухали: 

  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Сталь» 
Алчевськ – «Динамо-2» Київ з 30 березня 2013 року на пізніший термін».  

  До ПФЛ звернувся ФК «Сталь» Алчевськ (лист від 25березня 2013 року) з 
клопотанням про перенесення матчу23-го туру чемпіонату України серед команд 
першої ліги «Сталь» Алчевськ – «Динамо-2» Київз 30 березня 2013 року на пізніший 
терміну зв’язку зі складними погодними умовами, що прогнозуються у м. Алчевськ 30 
березня 2013 року та неможливістю підготувати газон футбольного поля для 
проведення матчу. 
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 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 23-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Сталь» Алчевськ – «Динамо-2»Київ з 
30 березня 2013 року на пізніший термін. 

 

 V. Слухали: 

  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
проведення матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Суми»Суми».  

  Згідно з рішенням Адміністрації № 5 від 23 березня 2013 року матч 22-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – 
«Суми»Сумиперенесено на пізніший термін у зв’язку з різким погіршенням погодних 
умов – інтенсивними снігопадами та сильними поривами вітру при мінусовій 
температурі повітря, введенням тимчасових обмежень руху транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального користування та вулицях населених пунктів 
області.  

 Керуючись пунктами2 та 9 статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років та враховуючи згоду обох 
клубів, –  

Вирішили: 

  Провести матч 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Суми»Суми31 березня 2013 року.  

 VІ.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».  

  Згідно з рішенням Адміністрації № 5 від 23 березня 2013 року, матч 22-го туру 
чемпіонату України серед команд першої ліги «Динамо-2» Київ – «Буковина» Чернівці 
було перенесено на пізніший термін у зв’язку з різким погіршенням погодних умов – 
інтенсивними снігопадами та сильними поривами вітру при мінусовій температурі 
повітря, введенням тимчасових обмежень руху транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального користування та вулицях населених пунктів 
області.  

 Керуючись пунктами 2 та 9  статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років та враховуючи згоду обох 
клубів, –  

Вирішили: 

  Провести матч 22-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги 
«Динамо-2» Київ – «Буковина» Чернівці 9 квітня 2013 року.  
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 VIIСлухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про дати 
проведення матчів 24-го туру чемпіонату України серед команд першої лігисезону 
2012-2013 років відносно базового дня туру». 

  У відповідності до пункту 7 статті 10 та пункту 3 статті 29 Регламенту 
Всеукраїнських змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 24-го туручемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базового 
дня туру, а також час початку матчу, запланованого для телетрансляції: 

24 тур 

5квітня 2013 року (п’ятниця) 
210. Севастополь – Олімпік  ТК «Футбол»,  17:00 

213. Динамо-2 – Титан  
215. Арсенал – Буковина  

6квітня 2013 року (субота) 
208. Миколаїв – Суми  
209. Кримтеплиця – Авангард  
212. Одеса – Полтава  
214. Нафтовик-Укрнафта – Сталь А  

7 квітня 2013 року (неділя) 
216. Геліос – Олександрія  

 

 

 

 

 


