
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 46 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
16  березня 2017 року 

Порядок денний 

 
 

1. Про перенесення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Кристал» Херсон – 
«Жемчужина» Одеса. 

2. Про місце проведення матчу 21-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – «Металург» 
Запоріжжя.  

 

1.Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
ПФЛ Мороза Є.В. «Про перенесення матчу 21-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Кристал» Херсон 
- «Жемчужина» Одеса». 

До ПФЛ звернувся ФК «Кристал» Херсон (лист №32  від 15.03.2017 
року) з приводу перенесення матчу 21-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Кристал» Херсон - «Жемчужина» 
Одеса на пізніший термін у в’язку зі складною фінансовою ситуацією, 
відсутністю тренерського штабу та необхідної кількості футболістів для 
участі у весняній частині змагань. 

Керуючись п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох клубів, – 

 

Вирішили: 

Перенести матч 21-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2016/17 «Кристал» Херсон - «Жемчужина» Одеса на 
пізніший термін. 

 

2. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ 
Мороза Є.В. «Про місце проведення матчу 21-го туру чемпіонату України 



серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – 
«Металург» Запоріжжя». 

До ПФЛ звернувся ФК «Рух» Винники (лист №9 від 15.03.2017  
року) з приводу проведення матчу 21-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – «Металург» 
Запоріжжя на стадіоні «Арена-Львів» у м. Львів в зв’язку з проведенням на 
стадіоні «ім. Б. Маркевича» м. Винники відновлювальних та ремонтних 
робіт газону. 

Керуючись п. 5 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох 
клубів та Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ,– 

Вирішили: 

 

1. Дозволити проведення матчу 21-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – «Металург» 
Запоріжжя на стадіоні «Арена-Львів» м. Львів. 

2. Фахівцю з організації змагань Жданову Г.В. взяти на контроль 
відповідність наданих документів про готовність стадіону до матчу 
Регламенту змагань. 

 

 

 


