
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 47 
 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
31 жовтня 2014 року

Порядок денний 
1. Про дату проведення матчу 12-го туру чемпіонату України серед команд клубів 

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

2. Про дату проведення матчу 16-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Динамо-2» Київ – «Миколаїв» Миколаїв 

 
1. Слухали: 
Інформацію спортивного директора Голубєва О. В. Про дату проведення 

матчу 12-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-
2015 років «Олександрія» Олександрія – «Динамо-2» Київ.  

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Київ (лист від 31.10.2014 р. №810) з 
проханням перенести на пізніший термін матч 12-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ через відрядження футболістів «Динамо-2» Київ О. Хобленка,             
О. Азацького, Г. Бущана та В. Гемеги до молодіжної збірної команди України (термін 
– з 10.11. по 14.11.2014 року). 

Керуючись п. 1 б), п. 7, ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, –  

Вирішили: 
1. Відмінити рішення № 46 у частині переносу матчу 12-го туру чемпіонату 

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

2. Перенести матч 12-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ на пізніший термін через відрядження чотирьох 
футболістів «Динамо-2» Київ до молодіжної збірної команди України. 

 
2. Слухали: 

 Інформацію спортивного директора Голубєва О. В. Про дату проведення 
матчу 16-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2014-
2015 років «Динамо-2» Київ – «Миколаїв» Миколаїв.  

До ПФЛ звернувся ФК «Динамо» Київ (лист від 31.10.2014 р. №810) з 
проханням перенести матч 16-го туру чемпіонату України серед команд клубів 
першої ліги сезону 2014-2015 років «Динамо-2» Київ – «Миколаїв» Миколаїв з 
08.11.2014 року на 09.11.2014 року у зв’язку з проведенням 08.11.2014 року на 



стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського матчу 12-го туру чемпіонату ПЛ U-21 
«Динамо» Київ – «Карпати» Львів.     

Керуючись  п.п. 6 та 7 ст. 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, –  

Вирішили: 
Визначити датою проведення матчу 16-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Динамо-2» Київ – 
«Миколаїв» Миколаїв 09 листопада 2014 року. 


