
 

Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 
 

РІШЕННЯ № 46 
 
 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
29 жовтня 2014 року 

 
Порядок денний 

 

1. Про дату проведення матчу 10-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» Дніпродзержинськ – 
«Буковина» Чернівці. 

 
2. Про дату проведення матчу 12-го туру чемпіонату України серед команд 

клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ. 

 
3. Про дати проведення матчів 16-го туру чемпіонату України серед команд 

клубів першої ліги сезону 2014-2015 років. 
 
4. Про дати проведення матчів 16-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 дату проведення матчу 10-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» Дніпродзержинськ – 
«Буковина» Чернівці». 

Рішенням Адміністрації від 17.09.2014 року № 36 матч 10-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» 
Дніпродзержинськ – «Буковина» Чернівці перенесено на пізніший термін.  

Керуючись п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, а також враховуючи згоду обох 
клубів, –  

 
Вирішили: 

 
Призначити датою проведення матчу 10-го туру чемпіонату України серед 

команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Сталь» Дніпродзержинськ – 
«Буковина» Чернівці 12.11.2014 року. 

 
2. Слухали: 
 
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 

Мороза Є. В. «Про дату проведення матчу 12-го туру чемпіонату України серед 



команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ». 

Рішенням Адміністрації від 01.10.2014 року № 40 матч 12-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» 
Олександрія – «Динамо-2» Київ перенесено на пізніший термін.  

Керуючись п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, а також враховуючи згоду обох 
клубів, – 

 
Вирішили: 

 
Призначити датою проведення матчу 12-го туру чемпіонату України серед 

команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ 12.11.2014 року. 

 
3. Слухали: 
 
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 

Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 16-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років». 

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

 
Вирішили: 

 
Визначити наступну дату проведення матчів 16-го туру чемпіонату України 

серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років: 
 

16-й тур 
8 листопада 2014 року (субота) 

121 Гірник-Cпорт – Полтава 
122 Зірка – Сталь А 
123 Динамо-2 – Миколаїв 
124 Буковина – Нива Т 
126 Сталь Д – Суми 
127 Десна – Олександрія 
128 Нафтовик-Укрнафта – Геліос 

9 листопада 2014 року (неділя) 
125 Тернопіль – Гірник 

 
4. Слухали: 

 
 Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 16-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років». 

До ПФЛ звернувся ФК «Макіїввугілля» Макіївка (лист від 01.10.2014 року б/н) 
з проханням перенести на пізніший термін матч 16-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Скала» Стрий – 
«Макіїввугілля» Макіївка через складні фінансові умови. 

Враховуючи згоду ФК «Скала» (лист від 20.10.2014 року № 221) та 
керуючись п. 8 ст. 10, п. 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років,  –  



 
 

Вирішили: 
 

1. Перенести матч 16-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2014-2015 років «Скала» Стрий – «Макіїввугілля» 
Макіївка на пізніший термін. 

2. Визначити наступну дату проведення матчів 16-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років: 

 
16-й тур 

8 листопада 2014 року (субота) 
76 Реал Фарма – Шахтар-3 
78 Кремінь – Кристал 
79 Черкаський Дніпро – Оболонь-Бровар 
80 Енергія НК – Арсенал-Київщина 

 
 


