
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 19 
Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

28травня2013 року 

Порядок денний 

Про проведення матчу 9-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу 
серед команд груп «1» другої ліги сезону 2012-2013 років «Тернопіль» Тернопіль – 
«Славутич» Черкаси 1 червня 2013 року на стадіоні навчально-тренувальної бази ФК 
«Тернопіль» – ДЮСШм. Тернопіль. 

  Слухали: 

Інформацію начальника спортивного відділу ПФЛ Голубєва О. В. «Про 
проведення матчу 9-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед 
команд груп «1» другої ліги сезону 2012-2013 років «Тернопіль» Тернопіль – 
«Славутич» Черкаси 1 червня 2013 року на стадіоні навчально-тренувальної бази ФК 
«Тернопіль» – ДЮСШ м. Тернопіль».  

 До ПФЛ звернувся ФК «Тернопіль» Тернопіль(листи від24травня 2013 року 
 № 78 та від 27 травня 2013 року № 79) з клопотанням про проведення 9-го туру 
другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд груп «1» другої ліги сезону 
2012-2013 років «Тернопіль» Тернопіль – «Славутич» Черкаси1 червня 2013 року на 
стадіоні навчально-тренувальної бази ФК «Тернопіль» – ДЮСШ м. Тернопільу зв’язку 
з проведенням на стадіоні КП «Тернопільський міський стадіон» масового заходу 
«Випускник-2013»1 червня 2013 року. 

Вирішили: 

1. У порядку пункту 2 статті 22 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років 
дозволити проведення матчу 9-го туру другого етапу чемпіонату України з 
футболу серед команд груп «1» другої ліги сезону 2012-2013 років «Тернопіль» 
Тернопіль – «Славутич» Черкаси1 червня 2013 року на стадіоні навчально-
тренувальної бази ФК «Тернопіль» – ДЮСШ м. Тернопіль, як виняток. 

2. ФК «Тернопіль» у термін до 29травня 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 роківта 
забезпечити виконання обов’язків клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону 
до матчу, у тому числі надати роздягальні для ФК «Славутич» та суддівської 
бригади в приміщенні КП «Тернопільський міський стадіон», а також забезпечити 
супровід автобусу ФК «Славутич» та суддівської бригади машинами ДАІ з 
Тернопільського міського стадіону до місця проведення матчу (навчально-
тренувальна база)та в зворотному напрямку. 

 

   

 

 


