
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ № 24 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 50 

22 липня 2014 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 1-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Нива» Тернопіль – «Буковина» Чернівці. 

2. Про дату проведення матчів 2-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років.  

3. Про дату проведення матчів 2-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2014-2015 років.  

4. Про зміну господаря поля у матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» Алчевськ – «Буковина» 
Чернівці. 

  1. Слухали: 
 Інформацію інспектора ліг Мороза Є. В. «Про дату проведення матчу 1-го 
туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років 
«Нива» Тернопіль – «Буковина» Чернівці». 
 До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Тернопіль (лист від 22 липня 2014 року № 62) 
з клопотанням перенести матч 1-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Нива» Тернопіль – «Буковина» Чернівці на 
невизначений термін у з в′язку із запізненням проведення тренувальних зборів, 
комплектування команди та проходження медичного огляду футболістів. 
 Враховуючи згоду клубів (лист ФК «Буковина» від 22 липня 2014 року № 99), 

Вирішили: 

Перенести матч 1-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої 
ліги сезону 2014-2015 років «Нива» Тернопіль – «Буковина» Чернівці на пізніший 
термін. 

  2. Слухали: 
 Інформацію інспектора ліг Мороза Є. В. «Про дату проведення матчів 2-го 
туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років». 

Вирішили: 

Визначити наступну дату проведення матчів 2-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років:  

 
 
 



2 тур 

2 серпня 2014 року (субота) 

9. Геліос – Олександрія 
10. Зірка – Полтава 
11. Динамо-2 – Сталь А 
12. Буковина – Миколаїв 
13. Тернопіль – Нива 
14. Сталь Дн – Гірник КР 
15. Десна – Суми 
16. Нафтовик-Укрнафта – Гірник-Спорт 

   
  3. Слухали: 
 Інформацію інспектора ліг Мороза Є. В. «Про дату проведення матчів 2-го 
туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років». 

Вирішили: 

1. Визначити наступну дату проведення матчів 2-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років: 

2 тур 

2 серпня 2014 року (субота) 

6. Реал Фарма – Скала 
7. Шахтар-3 – Кристал 
8. Оболонь-Бровар – Арсенал-Київщина 
9. Славутич-Зоря – Кремінь 

10. Енергія – Макіїввугілля 

 
2. Призначити місцем проведення матчу 2-го туру чемпіонату України серед 

команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Шахтар-3» Донецьк – 
«Кристал» Херсон стадіон «Машинобудівник» м. Карлівка. 

4. Слухали: 

 Інформацію інспектора ліг Мороза Є. В. «Про зміну господаря поля у матчі 
3-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 
років «Сталь» Алчевськ – «Буковина» Чернівці». 

 До ПФЛ звернувся ФК «Сталь» Алчевськ (лист від 21 липня 2014 року  
№ б/н) з проханням розглянути питання щодо проведення домашніх матчів 
першого кола чемпіонату серед команд клубів першої ліги за участі ФК «Сталь» 
Алчевськ на виїзді у зв′язку з напруженою політичною ситуацією та бойовими 
діями на сході країни. 

 Враховуючи згоду клубів (лист ФК «Буковина» від 22 липня 2014 року № 88), 

Вирішили: 

  Змінити господарів поля та провести матч 3-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» Алчевськ – 
«Буковина» Чернівці у м. Чернівці, а матч 18-го туру «Буковина» Чернівці – 
«Сталь» Алчевськ – на домашньому стадіоні ФК «Сталь» Алчевськ. 


