
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 23 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

5 серпня 2010 року

Порядок денний 

1. Про призначення дати проведення матчу 5-го туру першості серед команд 
першої ліги ФК «Львів» Львів – «Зірка» Кіровоград на 14 серпня 2010 року. 

2. Про зміну господаря поля у матчах 10-го туру першості серед команд першої ліги 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Титан» Армянськ та 27-го туру першості серед 
команд першої ліги «Титан» Армянськ – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка. 

3. Про призначення дати проведення матчу 6-го туру першості серед команд другої 
ліги «Суми» Суми – «Десна» Чернігів на 27 серпня 2010 року. 

 

  1. Слухали: 

 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 5-го туру першості серед команд першої ліги ФК «Львів» 
Львів – «Зірка» Кіровоград на 14 серпня 2010 року». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Зірка» Кіровоград (лист від 3 серпня 2010 року № 93) з 
проханням призначити датою проведення 5-го туру першості серед команд першої 
ліги ФК «Львів» Львів – «Зірка» Кіровоград 14 серпня 2010 року у зв’язку з 
багатогодинним переїздом команди з м. Львів до с. Калініно, де 18 серпня 2010 року 
відбудеться матч «Фенікс-Іллічовець» Калініно – «Зірка» Кіровоград. 

 Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Призначити датою проведення матчу 5-го туру першості серед команд першої 
ліги ФК «Львів» Львів – «Зірка» Кіровоград 14 серпня 2010 року. 

   

  2. Слухали: 

 Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про зміну 
господаря поля у матчах 10-го туру першості серед команд першої ліги «Нафтовик-
Укрнафта» Охтирка – «Титан» Армянськ та 27-го туру першості серед команд першої 
ліги «Титан» Армянськ – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка (лист від 4 серпня 2010 
року № 251) з проханням перенести матч 10-го туру першості серед команд першої 
ліги «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка – «Титан» Армянськ у м. Армянськ, а матч 27-го 
туру першості серед команд першої ліги «Титан» Армянськ – «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка» у м. Охтирка у зв’язку зі святкуванням 11 вересня 2010 року на стадіоні 
«Нафтовик» Дня працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. 

 Враховуючи згоду клубів, 
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Вирішили: 

1. Провести матч 10-го туру першості серед команд першої ліги «Нафтовик-
Укрнафта» Охтирка – «Титан» Армянськ 11 вересня 2010 року у м. Армянськ. 

2. Провести матч 27-го туру першості серед команд першої ліги «Титан» 
Армянськ – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 23 квітня 2011 року у м. Охтирка. 

 

3. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про призначення 
дати проведення матчу 6-го туру першості серед команд другої ліги «Суми» Суми – 
«Десна» Чернігів на 27 серпня 2010 року». 

До ПФЛ звернувся ПФК «Суми» Суми (лист від 3 серпня 2010 року № 138) з 
проханням призначити датою проведення 6-го туру першості серед команд другої 
ліги «Суми» Суми – «Десна» Чернігів 27 серпня 2010 року у зв’язку з проведенням на 
стадіоні «Ювілейний» м. Суми 28 серпня 2010 року святкового концерту під егідою 
голови облдержадміністрації Сумщини. 

Враховуючи згоду клубів, 

Вирішили: 

  Призначити датою проведення матчу 6-го туру першості серед команд другої 
ліги «Суми» Суми – «Десна» Чернігів 27 серпня 2010 року. 

 
 
 
 
 
 


