
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 15 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

24 квітня 2013 року 

Порядок денний 

1. Про дати проведення перенесених матчів 22-го та 23-го турів чемпіонату України 
з футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років. 

2. Про дати проведення матчів 29-го та 30-го турів чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базових днів турів. 

3. Про дати проведення матчів 1-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу 
серед команд груп «1» та «2» другої ліги сезону 2012-2013 років, перенесених у 
зв’язку з форс-мажорними обставинами. 

4. Про дати проведення матчів 6-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу 
серед команд груп «1» та «2» другої ліги сезону 2012-2013 років. 

5. Про проведення домашніх матчівдругого етапу чемпіонату України з футболу 
серед команд групи «3»другої ліги сезону 2012-2013 роківза участю команди 
«Динамо» Хмельницький на стадіоні м. Красилів. 

6. Про дату проведення 4-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед 
команд групи «3»другої ліги сезону 2012-2013 років. 

7. Про дату проведення 5-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед 
команд групи «4»другої ліги сезону 2012-2013 років. 

  1. Слухали: 
  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про дати 
проведення перенесених матчів 22-го та 23-го турів чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років». 

 Рішенням Адміністрації ПФЛ від 13 березня 2013 року № 2матч 22-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги «Геліос» Харків – 
«Севастополь» Севастополь перенесено з 24 березня 2013 року на пізніший термін у 
зв’язку з викликом 3 футболістів основного складу команди «Севастополь» до 
молодіжної збірної команди України для участі у навчально-тренувальних зборах та  
1 футболіста до збірної команди Литви для участі у кваліфікаційному раунді групи G 
Чемпіонату світу з футболу 2014 року. 

 Рішенням Адміністрації ПФЛ від 22 березня 2013 року № 4 дати проведення 
матчів22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги «Арсенал» 
Біла Церква– «Авангард» Краматорськ та «Миколаїв» Миколаїв – «Олімпік» 
Донецькперенесеноз 24 березня 2013 року на пізніший терміну зв'язку із форс-
мажорними обставинами. 

 Рішенням Адміністрації ПФЛвід 27 березня 2013 року № 6 датупроведення 
матчу 23-го туручемпіонату України з футболу серед команд першої ліги«Буковина» 
Чернівці – «Нафтовик-Укрнафта» Охтиркаперенесеноз 30 березня 2013 року на 
пізніший терміну зв'язку із форс-мажорними обставинами.  

 Керуючись пунктом 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, –  
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Вирішили: 
  Визначити наступні дати проведення перенесених матчів 22-го та 23-го турів 
чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років: 

22 тур 

15травня 2013 року (середа) 
190. Миколаїв – Олімпік Д  
197. Арсенал – Авангард  

16травня 2013 року (четвер) 
198. Геліос – Севастополь  

23 тур 

16травня 2013 року (четвер) 
 203. Буковина – Нафтовик-Укрнафта  

2. Слухали: 
Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про дати 

проведення матчів 29-го та 30-го турів чемпіонату України з футболу серед команд 
першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базових днів турів». 

  У відповідності до пункту 7 статті 10, пункту 5 статті 11 та пункту 3 статті 29 
Регламенту Всеукраїнських змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, 
та зважаючи на узгодженість між клубами (листи додаються), – 

Вирішили: 
1. Перенести матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої 

ліги сезону 2012-2013 років «Титан» Армянськ – «Севастополь» Севастополь з  
7 травня 2013 року на пізніший термін у зв’язку з участю ФК «Севастополь» у  
½ фіналу Кубка України 8 травня 2013 року. 

2. Визначити наступні дати проведення матчів 29-го та 30-го турів чемпіонату 
України з футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років відносно 
базових днів турів, а також час початку матчів, запланованих для телетрансляції: 

29 тур 

7травня 2013 року (вівторок) 
253. Суми – Авангард  

 254. Буковина – Олімпік Д  
 255. Сталь А – Олександрія ТК «Футбол»,  17:30 
 257. Полтава – Кримтеплиця  
259. Зірка – Арсенал  

 260. Одеса – Нафтовик-Укрнафта  
261. Динамо-2 – Геліос  

30 тур 

11травня 2013 року (субота) 
262. Миколаїв – Зірка  

 266. Олімпік Д – Сталь А  
 267. Авангард – Буковина  
 269. Арсенал – Одеса  

12 травня 2013 року (неділя) 
 264. Севастополь – Полтава ТК «Футбол»,  16:00 
265. Олександрія  Титан  

 268. Нафтовик-Укрнафта – Динамо-2  
270. Геліос – Суми  
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3. Слухали: 
Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В.«Про дати 

проведення матчів 1-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу серед 
команд другої ліги групи «1»сезону 2012-2013 років, перенесених у зв’язку з форс-
мажорними обставинами». 

Рішенням Адміністрації ПФЛвід 1 квітня 2013 року № 7 дати проведення матчів 
1-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи 
«1»сезону 2012-2013 років«Нива» Тернопіль – «Тернопіль» Тернопіль та «Скала» 
Стрий – «Десна» Чернігів перенесеноз 6квітня 2013 року на пізніший терміну зв'язку 
із форс-мажорними обставинами. 

Керуючись пунктом 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 роківта 
зважаючи на узгодженість між клубами (листи додаються), – 

Вирішили: 
1. Визначити 15 травня 2013 рокудатою проведення перенесеногоматчу1-го 

турудругого етапу чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи 
«1»сезону 2012-2013 років «Нива» Тернопіль – «Тернопіль» Тернопіль. 

2. Визначити 15 травня 2013 рокудатою проведення перенесеногоматчу1-го 
турудругого етапу чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи 
«1»сезону 2012-2013 років «Скала» Стрий – «Десна» Чернігів. 

4. Слухали: 
Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дати 

проведення матчів 6-го турудругого етапу чемпіонату України з футболусеред 
команд груп «1» та «2» другої ліги сезону 2012-2013 років». 

Керуючись пунктом 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 
Визначити наступні дати проведення матчів 6-го турудругого етапу чемпіонату 

України з футболу серед команд груп «1» та «2» другої ліги сезону 2012-2013 років: 

Група «1» 

6 тур 
11травня 2013 року (субота) 

16. Десна – Скала 
18. Славутич – Реал Фарм 

12травня 2013 року (неділя) 

17. Тернопіль – Нива Т 
Група «2» 

6 тур 
11травня 2013 року (субота) 

16. Полтава-2-Карлівка – Украгроком 
17. Шахтар – Шахтар-3 
18. Мир – Кремінь 

5. Слухали: 
Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про проведення 

домашніх матчів другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд групи 
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«3»другої ліги сезону 2012-2013 років за участю команди «Динамо» Хмельницький на 
стадіоні м. Красилів». 

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Хмельницький (лист від 22 квітня 2013 року 
№ 32) на підставі листа Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради від 
18 квітня 2013 року № 154-КІ з повідомленням про неможливість проведення 
домашніх матчів ФК «Динамо» на футбольному полі СК «Поділля»   
м. Хмельницький у зв’язку з невизначеними термінами закінчення реконструкції 
стадіону та проханням дозволити проведення домашніх матчів другого 
етапучемпіонату України з футболу серед команд групи «3» другої ліги сезону 2012-
2013 років за участю команди «Динамо» Хмельницький на стадіоні м. Красилів. 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 10 статті 22 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років 
дозволити проведення домашніх матчів другого етапу чемпіонату України з 
футболу серед команд групи «3»другої ліги сезону 2012-2013 років за участю 
команди «Динамо» Хмельницький на стадіоні м. Красилів, як виняток. 

2. ФК «Динамо» у термін до 26 квітня 2013 року надати до ПФЛ документи, 
передбачені пунктом 1.2 статті 23 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років та 
забезпечити виконання всіх вимог цієї статті під час проведення матчів. 

6. Слухали: 
Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 

проведення 4-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд 
групи «3»другої ліги сезону 2012-2013 років». 

Керуючись пунктом 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 
Визначити наступну датупроведення 4-го турудругого етапу чемпіонату України 

з футболу серед команд клубів групи «3» другої ліги сезону 2012-2013 років: 

4 тур 
11травня 2013 року (субота) 

7. Динамо  – Енергія 
8. Жемчужина – Кристал 

7. Слухали: 
Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 

проведення 5-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд 
групи «4»другої ліги сезону 2012-2013 років». 

Керуючись пунктом 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 

Визначити наступнудату проведення 5-го туру другого етапу чемпіонату 
України з футболу серед команд групи «4»другої ліги сезону 2012-2013 років: 

5 тур 
11травня 2013 року (субота) 

9. Гірник-Cпорт  – Макіїввугілля 
10. Сталь Д – Гірник 

 


