
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 17 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

14травня2013 року 

Порядок денний 

1. Про призначення дати проведення матчу 33-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка – «Миколаїв» Миколаїв. 

2. Про дату проведення перенесеногоматчу29-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Титан» Армянськ – 
«Севастополь» Севастополь. 

3. Про дати проведення матчів 32-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базових днів турів. 

4. Про дату проведення матчів 8-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу 
серед команд груп «1» та «2» другої ліги сезону 2012-2013 років. 

5. Про дату проведення 7-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 
призначення дати проведення матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – 
«Миколаїв» Миколаїв». 

  До ПФЛ звернувся ФК «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка (лист від 24 квітня  
2013 року № 105) з проханням перенести матч 33-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка – «Миколаїв» Миколаїв з 1 червня на 31 травня 2013 року у зв’язку з 
проханням Охтирської міської ради про проведення на стадіоні «Нафтовик»  
м. Охтирка загальноміського випускного вечора.  

  Керуючись пунктом 10 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, а також враховуючи згоду обох 
клубів,–  

Вирішили: 
  Призначити датою проведення матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – 
«Миколаїв» Миколаїв 31 травня 2013 року. 

  2. Слухали: 
  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про дату 
проведення перенесеного матчу29-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Титан» Армянськ – «Севастополь» 
Севастополь». 

  Рішенням Адміністрації ПФЛ від 23 квітня 2013 року № 15 матч 29-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років 
«Титан» Армянськ – «Севастополь» Севастополь перенесено з 7 травня 2013 року 
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на пізніший термін у зв’язку з участю ФК «Севастополь» у ½ фіналу Кубка України  
8 травня 2013 року. 

 У відповідності до пункту 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 
 Призначити датою проведення матчу29-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років «Титан» Армянськ – 
«Севастополь» Севастополь 29 травня 2013 року. 

  3. Слухали: 
  Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про дати 
проведення матчів 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої 
ліги сезону 2012-2013 років відносно базових днів турів». 

 У відповідності до пункту 7 статті 10 Регламенту Всеукраїнських змагань серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2012-2013 років, – 

Вирішили: 
Визначити наступні дати проведення матчів 32-го туру чемпіонату України з 

футболу серед команд першої ліги сезону 2012-2013 років відносно базових днів 
турів: 

32 тур 

25травня 2013 року (субота) 
282. Севастополь – Зірка  

285. Авангард – Титан А  
26травня 2013 року (неділя) 

280. Миколаїв – Динамо-2  
281. Кримтеплиця – Одеса  
284. Олімпік Д – Полтава  
286. Суми – Сталь А  
287. Арсенал – Нафтовик-Укрнафта  
288. Геліос – Буковина  

 

4. Слухали: 
  Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчів 8-го турудругого етапу чемпіонату України з футболу серед 
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 наступну дату проведення матчів 8-го турудругого етапу чемпіонату 

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

Група «1» 

8 тур 
25травня 2013 року (субота) 

22. Реал Фарм – Скала  
23. Тернопіль – Десна 
24. Славутич – Нива Т 
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Група «2» 

8тур 
25травня 2013 року (субота) 

22. Кремінь – Украгроком 
23. Шахтар – Полтава-2-Карлівка 
24. Мир – Шахтар-3 

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

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

7 тур 
25травня 2013 року (субота) 

13. Макіїввугілля – Гірник 
14. Севастополь-2  – СтальД 

  

  

 


