
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ № 13 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 50 

12 травня 2014 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-
2014 років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава. 

2. Про дату проведення матчу 34-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2013-2014 років «Енергія» Нова Каховка – «Макіїввугілля» 
Макіївка. 

3. Про дату проведення матчу 28-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-
2014 років «Суми» Суми – «Динамо-2» Київ 

  1. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава». 
 Рішенням Адміністрації ПФЛ від 8 травня 2014 року № 12 визначено дату та 
місце проведення матчу 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 
років «Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава – 13 травня 2014 року, стадіон 
«Локомотив» Полтава. 
 Однак, 12 травня 2014 року до ПФЛ надійшов лист ФК «Авангард» Краматорськ 
від 12 травня 2014 року № 31 з повідомленням про те, що команда не має змоги 
виїхати за межі міста у зв′язку з блокуванням виїздів озброєними людьми.  

Керуючись п. 1 а) ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, – 

Вирішили: 

Перенести матч 27-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Полтава» Полтава на пізніший термін. 

  2. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 34-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Енергія» Нова Каховка – «Макіїввугілля» Макіївка». 
 До ПФЛ звернувся ФК «Енергія» Нова Каховка (лист від 12 травня 2014 року  
№ 58) з клопотанням перенести матч 34-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Енергія» Нова Каховка – «Макіїввугілля» 
Макіївка з 17 на 16 травня 2014 року у зв′язку з від′їздом головних гравців для 
складання іспитів.  

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

Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 34-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років «Енергія» Нова Каховка – 
«Макіїввугілля» Макіївка 16 травня 2014 року. 



  3. Слухали: 
 Інформацію начальника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу 28-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Суми» Суми – «Динамо-2» Київ». 
 До ПФЛ звернувся ФК «Суми» Суми (лист від 12 травня 2014 року  
№ 78) з клопотанням перенести матч 28-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 
2013-2014 років «Суми» Суми – «Динамо-2» Київ з 17 на 16 травня 2014 року у рамках 
туру.  

Керуючись п. 2 ст. 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, а також враховуючи згоду обох клубів, – 

Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 28-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» 
сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Динамо-2» Київ 16 травня 2014 року. 

 

 

 


