
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 1 

 

 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

11  березня 2015 року 

 

Порядок денний 

1. Про дати проведення матчів 18-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років. 

2. Про зміну найменування команди «Макіїввугілля» на «НПГУ-
Макіїввугілля» клубу «Макіїввугілля» Макіївка. 

3. Про дату проведення матчу 16-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Скала» Стрий – «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка. 

1. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 18-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років». 

Керуючись п. 8 ст. 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, – 

 
Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 18-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років: 

 

18 тур 
20 березня 2015 року (п’ятниця) 

141 Тернопіль – Миколаїв 

21 березня 2015 року (субота) 

137 Геліос – Суми 

138 Зірка – Гірник-Спорт 

139 Динамо-2 – Полтава 

142 Сталь Д – Нива Т 

143 Десна – Гірник 

144 Нафтовик-Укрнафта – Олександрія 

2. Слухали: 

 Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про зміну найменування команди «Макіїввугілля» на «НПГУ-
Макіїввугілля» клубу «Макіїввугілля» Макіївка». 



 ФК «Макіїввугілля» Макіївка проінформував ПФЛ (лист від 10.03.2015 року 
б.н.) щодо зміни найменування команди «Макіїввугілля» на «НПГУ-Макіїввугілля» 
у сезоні 2014-2015 та надав підтверджуючі документи (протокол №11 засідання 
засновників клубу від 15 лютого 2015 року). 

Керуючись п. 6 ст. 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, –  

Вирішили: 

 Затвердити зміну найменування команди клубу «Макіїввугілля» на «НПГУ-
Макіїввугілля» клубу «Макіїввугілля» Макіївка та внести відповідні зміни до 
турнірної таблиці, календаря чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2014-2015 років та реєстру бази даних ПФЛ. 

 

3. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дату проведення матчу 16-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Скала» Стрий – «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка». 

Рішенням Адміністрації від 29.10.2014 року № 46 матч 16-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 «Скала» Стрий – «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка» перенесено на пізніший термін. 

Керуючись п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, а також враховуючи згоду обох 
клубів, –  

 
Вирішили: 

Призначити датою проведення матчу 16-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Скала» Стрий – «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка» 21.03.2015 року. 

 


