
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 13 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

17 травня 2012 року 

 

Порядок денний 

1. Про дати та час проведення матчів 34 туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років. 

2. Про дати та місце проведення матчів етапу плей-офф, а також матчу за 
звання чемпіона України серед команд клубів другої ліги сезону 2011-2012 років. 

 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дати та час 
проведення матчів 34 туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2011-2012 років». 

Керуючись пунктом 9 статті 10, пунктом 3 статті 29 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної 
футбольної ліги сезону 2011-2012 років, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати та час проведення матчів 34 туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2011-2012 років, у тому 
числі матчу, запланованого для телетрансляції: 

34 тур 

30 травня 2012 року (середа) 

298. Зірка – Арсенал 18:00 

299. Миколаїв – Нафтовик-Укрнафта 18:00 

300. Нива В – Олімпік 18:00 

301. Динамо-2 – Сталь А 18:00 

302. Львів – Енергетик 18:00 

303. Одеса – Титан 18:00 

304. Металург – Геліос 18:00 

305. Буковина – Севастополь ТК «Футбол»,  18:00 
306. Говерла-Закарпаття – Кримтеплиця 18:00 

 



2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дати та місце 
проведення матчів етапу плей-офф, а також матчу за звання чемпіона України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2011-2012 років». 

Керуючись пунктом 1.2 статті 28 Статуту ОФК «Професіональна футбольна 
ліга України», а також планом-календарем Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2011-2012 років, – 

Вирішили: 

1. Матчі етапу плей-офф за право виступати у першій лізі в сезоні 2012-2013 
років провести на стадіоні «Поділля» (м. Хмельницький) 30 травня (час початку – 
18:00) та 03 червня 2012 року (час початку – 17:00). 

2. Матч за звання чемпіона України серед команд клубів другої ліги сезону 
2011-2012 років провести на стадіоні «Поділля» (м. Хмельницький) 02 червня 
2012 року (час початку – 17:00). 

 


