
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 2 

 

 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

18  березня 2015 року 

 

Порядок денний 

1. Про дати проведення матчів 19-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років. 

2. Про дати проведення матчів 17-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2014-2015 років. 

 

1. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 19-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років». 

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Київ (лист від 17.03.2015 р. № 193) з 
проханням перенести на пізніший термін матч 19-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Гірник-Спорт» Комсомольськ – 
«Динамо-2» Київ через відрядження футболістів «Динамо-2» Г. Бущана, 
В. Болденкова та О. Хобленка до молодіжної збірної команди України, Р. Яремчука 
до молодіжної збірної команди України U-20 та А. Ісраілова до молодіжної збірної 
команди Киргизії (всі в термін – з 21.03.2015 по 31.03.2015 року). 

Керуючись п. 8 ст. 10 та  п. 1б ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, – 

 
Вирішили: 

1. Перенести матч 19-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Динамо-2» 
Київ на пізніший термін через відрядження п’яти футболістів «Динамо-2» до 
молодіжних збірних команд України та Киргизії. 

2. Визначити наступні дати проведення матчів 19-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років: 

 

19 тур 
28 березня 2015 року (субота) 

145 Суми – Олександрія 

146 Гірник – Геліос 

148 Миколаїв – Сталь Д 

150 Полтава – Буковина 



152 Зірка – Нафтовик-Укрнафта 

29 березня 2015 року (неділя) 

147 Нива Т – Десна 
 

2. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 17-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років». 

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

 
Вирішили: 

1. Визначити наступні дати проведення матчів 17-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років: 

 

17 тур 
28 березня 2015 року (субота) 

81 Кристал – Арсенал-Київщина 

82 НПГУ-Макіїввугілля – Кремінь 

83 Шахтар-3 – Скала 

84 Оболонь-Бровар – Реал Фарма 

29 березня 2015 року (неділя) 

85 Черкаський Дніпро – Енергія НК 
 
 
2. Місце проведення матчу 17-го туру чемпіонату України серед команд 

клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Макіїввугілля» Макіївка – 
«Кремінь» Кременчук визначити за результатами перевірки спільною 
комісією ФФУ та ПФЛ стадіону «Електрометалург» Нікополь. 

 
3. Призначити місцем проведення матчу 17-го туру чемпіонату України 

серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Шахтар-3» 
Донецьк – «Скала» Стрий НТБ ФК «Полтава» (с. Копили Полтавської 
обл.) 

 
 


