
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА № 8 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено у телефонному режимі) 
 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50 3 травня 2014 року 

Порядок денний 
 

Про звернення ФК «Скала» Стрий стосовно перенесення матчу 32-го туру 
чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років 
«Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на нейтральне поле у м. Києві або Київській 
області. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 
 

Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про звернення ФК «Скала» 
Стрий стосовно перенесення матчу 32-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на 
нейтральне поле у м. Києві або Київській області. 

До ПФЛ звернувся ФК «Скала» Стрий (лист від 30 квітня 2014 року №38) з 
проханням перенести місце проведення матчу 32-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» 
Стрий на нейтральне поле у місті Києві або Київській області у зв’язку з заявою 
в.о. президента України Олександра Турчинова про те, що ситуація в Донецькій та 
Луганській областях є неконтрольованою у зв’язку з захопленням органів місцевої 
влади угрупованнями, що мають ознаки терористичних та проведенням у вказаних 
областях антитерористичної операції. Вказана заява викликала занепокоєння 
можливою загрозою життю та здоров’ю футболістів і працівників клубу ФК «Скала». 
В ході опитування членів Центральної ради президентом ПФЛ обговорено питання 
стосовно перенесення матчу на пізніший термін. 

У відповідь на звернення ФК «Скали» до ПФЛ надійшов лист ФК «Шахтар» 
Донецьк (від 03 травня 2014 року б/н), в якому керівництво клубу-господаря запевняє 
у безпеці проведення даного матчу та наполягає на його проведенні у 
запланованому місці – СТБ «Кірша» м. Донецьк та у запланований час – о15:00 
6 травня 2014 року.  В свою чергу, ФК «Шахтар» гарантує безпеку футболістам та 
працівникам ФК «Скала» Стрий на території клубного стадіону СТБ «Кірша» та 
залучає для супроводу клубного автобусу містом Донецьк машину ГУМВС України за 
домовленістю. 
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Постановили: 

1. У проханні ФК «Скала» Стрий провести матч 32-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар-3» 
Донецьк – «Скала» Стрий на нейтральному полі – відмовити.  

2. У перенесенні матчу «Шахтар-3» Донецьк – «Скала» Стрий на пізніший 
термін – відмовити. 

3. Провести матч у заплановану календарем дату 6 травня 2014 року на 
клубному стадіоні ФК «Шахтар» – СТБ «Кірша». 

4. Зобов’язати ФК «Шахтар» вжити всіх необхідних заходів для забезпечення 
безпеки на стадіоні до, під час, та після матчу, а також безпечного 
пересування клубного автобусу ФК «Скала» Стрий територією Донецької 
області.  

 

 


