
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ № 11 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 50 

5 травня 2014 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 
2013-2014 років «Геліос» Харків – «Нива» Тернопіль.  

2. Про дату проведення матчу 33-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Шахтар-3» 
Донецьк. 

  1. Слухали: 
 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Геліос» Харків – «Нива» Тернопіль». 
 До ПФЛ звернувся ФК «Геліос» Харків (лист від 5 травня 2014 року № 65) з 
проханням перенести дату проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 
1» сезону 2013-2014 років «Геліос» Харків – «Нива» Тернопіль з 11 на 10 травня 
2014 року у зв′язку з проведенням 11 травня 2014 року у м. Харкові Народного віче 
та проханням правоохоронних органів не проводити у цей день ніяких спортивних 
та масових заходів. 

Керуючись п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, а також враховуючи згоду клубів, – 

Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET  
Ліга 1» сезону 2013-2014 «Геліос» Харків – «Нива» Тернопіль 10 травня 2014 року.  

 

  2. Слухали: 
 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 33-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Шахтар-3» Донецьк». 
 До ПФЛ звернувся ФК «Шахтар» Свердловськ (лист від 5 травня 2014 року 
№ 53) з проханням перенести дату проведення матчу 33-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» 
Свердловськ – «Шахтар-3» Донецьк з 11 на 13 травня 2014 року у зв′язку з 
проведенням 11 травня 2014 року у Луганській та Донецькій областях незаконного 
референдуму щодо статусу цих областей та можливими порушеннями 
громадського порядку. 

Керуючись п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, а також враховуючи згоду клубів, – 

 



Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 33-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – 
«Шахтар-3» Донецьк 13 травня 2014 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


