
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ № 30 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 
 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

30липня 2013 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу6-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-
2014 років «Суми» Суми – «Сталь» Алчевськ. 

2. Про проведення матчудругого попереднього етапу розіграшу Кубка України 
2013-2014 років «УкрАгроКом» Головківка – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка на 
стадіоні «ГОЛовківка» с. Головківка. 

1. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про дату 
проведення матчу6-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років 
«Суми» Суми – «Сталь» Алчевськ». 

За узгодженням з Офіційним мовником (ТК «Футбол») та Маркетинговим 
партнером ПФЛ (ТОВ «Ліга Футбол») телетрансляцію матчу 6-го туру 
чемпіонату«FAVBET Ліга 1»сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Сталь» 
Алчевськ призначено на 16 серпня 2013 року. 

Керуючись пунктом 3 статті 28 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років, – 

Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу6-го туру чемпіонату«FAVBET Ліга 
1»сезону 2013-2014 років «Суми» Суми – «Сталь» Алчевськ 16 серпня 2013 року 
(початок о 17.00, ТК «Футбол»). 

2. Слухали: 

Інформацію керівника спортивного відділу Голубєва О. В. «Про проведення 
матчудругого попереднього етапу розіграшу Кубка України 2013-2014 років 
«УкрАгроКом» Головківка – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка на стадіоні 
«ГОЛовківка» с. Головківка». 

До ПФЛ звернувся ПФК «УкрАгроКом» Головківка (лист від 29 липня 2013 
року № 69/2013) з проханням дозволити проведення матчудругого попереднього 
етапу розіграшу Кубка України 2013-2014 років «УкрАгроКом» Головківка – 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 7 серпня 2013 року на стадіоні «ГОЛовківка»  
с. Головківка у зв’язку з великим завантаженням основного стадіону клубу (КСК 
«Ніка») у період з 3 по 11 серпня 2013 року та неможливістю відновлення трав’яного 
покриву футбольного поля у короткі терміни. 

Керуючись пунктом 6.3 статті 6 Регламенту інфраструктури стадіонів та 
заходів безпеки проведення змагань з футболу ФФУ та пунктом4 статті 
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23Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2013-2014 років, – 

Вирішили: 

1. Дозволити проведення матчудругого попереднього етапу розіграшу Кубка 
України 2013-2014 років «УкрАгроКом» Головківка – «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка 7 серпня 2013 року на стадіоні «ГОЛовківка» с. Головківка. 

2. ФК «УкрАгроКом» у термін до 2 серпня 2013 року надати до ПФЛ документи, 
передбачені пунктом 1.1 статті 24 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2013-
2014 років та забезпечити виконання всіх вимог цієї статті під час проведення 
матчів. 

 

 


