
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 41 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
30  листопада 2016 року 

Порядок денний 

 
1. Про дату проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу 

серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 між командами  
«Нива-В» Вінниця –  «Іллічівець-2» Маріуполь. 

2.  Про дату проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 між командами  «Рух» 
Винники –  «Суднобудівник» Миколаїв. 
 

 
1. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ 
Мороза Є.В. «Про дату проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 між командами 
«Нива-В» Вінниця –  «Іллічівець-2» Маріуполь». 

Матч між командами «Нива-В» Вінниця – «Іллічівець-2» Маріуполь», 
запланований на 13 листопада 2016 року, не відбувся в зв’язку з 
несприятливими погодними умовами (сніг, хуртовини). Директором матчу 
Кошурой В. та арбітром Кальоновим О. було прийнято рішення про 
неможливість проведення матчу.   

До ПФЛ звернувся ФК «Нива-В» Вінниця (лист №230 від 
24.11.2016 року) з приводу проведення матчу 19-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 «Нива-В» Вінниця – 
«Іллічівець-2» Маріуполь 12 квітня 2017 року.  

Керуючись п. 10 статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох 
клубів, – 

 

Вирішили: 

Провести матч 19-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2016/17 «Нива-В» Вінниця – «Іллічівець-2» Маріуполь 
12 квітня 2017 року. 

 

 



2. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань ПФЛ 
Мороза Є.В. «Про дату проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2016/17 між командами 
«Рух» Винники –  «Суднобудівник» Миколаїв. 

Матч між командами «Рух» Винники –  «Суднобудівник» Миколаїв, 
запланований на 13 листопада 2016 року, не відбувся в зв’язку з 
несприятливими погодними умовами (сильний снігопад протягом доби). 
Директором матчу Сидоренком О. та арбітром Денісюком Д. було прийнято 
рішення про неможливість проведення матчу.   

До ПФЛ звернувся ФК «Рух» Винники (лист №44 від 29.11.2016 року) 
з приводу проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – «Суднобудівник» 
Миколаїв 12 квітня 2017 року.  

Керуючись п. 10 статті 29 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17, враховуючи згоду обох 
клубів, – 

 

Вирішили: 

Провести матч 19-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2016/17 «Рух» Винники – «Суднобудівник» Миколаїв 
12 квітня 2017 року. 

 

 

 


