
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 4 

 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

25  березня 2015 року 

 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 12-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «Олександрія» Олександрія – 
«Динамо-2» Київ. 

2. Про місце проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Полтава» Полтава – 
«Буковина» Чернівці. 

3. Про місце проведення матчу 17-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «НПГУ-Макіїввугілля» Макіївка – 
«Кремінь» Кременчук. 

4. Про дати проведення матчів 20-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років. 

5. Про дати проведення матчів 18-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 12-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої 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 09.04.2015 року. 

 
2. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про місце проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед 



команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Полтава» Полтава – 
«Буковина» Чернівці». 

До ПФЛ звернувся ФК «Полтава» (лист від 12.03.2015 р. № 33) з проханням 
призначити місцем проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Полтава» - «Буковина» Чернівці НТБ 
ФК «Полтава» у зв’язку з реконструкцією стадіону «Локомотив». 

Враховуючи дозвіл Федерації Футболу України (лист від 25.03.2015 р. №572) 
та згоду ФК «Буковина», керуючись пп. 4 та 5 ст. 23 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2014-2015 років, – 

 
Вирішили: 

Призначити місцем проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років «Полтава» Полтава – 
«Буковина» Чернівці НТБ ФК «Полтава» як виняток. 

 

3. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про місце проведення матчу 17-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «НПГУ-Макіїввугілля» Макіївка – 
«Кремінь» Кременчук». 

До ПФЛ звернувся ФК «НПГУ-Макіїввугілля» Макіївка» (лист від 
16.03.2015 р. б/н) з проханням призначити місцем проведення матчу 17-го туру 
чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка – «Кремінь» Кременчук стадіон «Електрометалург» 
м. Нікополь. 

Комітетом ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань спільно з 
представником Адміністрації ПФЛ проведено інспекцію стадіону щодо можливості 
проведення матчів чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 
2014-2015 років. Інспекцією встановлено низку недоліків, що порушують вимоги 
Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань. На 
підставі встановлених інспекцією порушень Комітет з питань стадіонів та безпеки 
проведення змагань заборонив проведення матчів чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років до усунення зазначених недоліків 
(лист ФФУ від 24.03.2015 року № 566). 

Враховуючи заборону Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення 
змагань, – 

Вирішили: 

1. Заборонити проводити матчі чемпіонату України серед команд клубів 
другої ліги сезону 2014-2015 років на стадіоні «Електрометалург» 
м. Нікополь до усунення встановлених Комітетом з питань стадіонів та 
безпеки проведення змагань недоліків. 

2. Призначити місцем проведення матчу 17-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років «НПГУ-
Макіїввугілля» Макіївка – «Кремінь» Кременчук СТБ «Колос» (с. Чкалове 
Нікопольського району Дніпропетровської обл.) 

 

4. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дати проведення матчів 20-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: 

Визначити наступні дати проведення матчів 20-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів першої ліги сезону 2014-2015 років: 

 

20 тур 
3 квітня 2015 року (п’ятниця) 

157 Тернопіль – Полтава 

4 квітня 2015 року (субота) 

154 Олександрія – Гірник 

159 Десна – Миколаїв 

160 Нафтовик-Укрнафта – Суми 

5 квітня 2015 року (неділя) 

153 Геліос – Нива Т 

155 Динамо-2 – Зірка 

156 Буковина – Гірник-Спорт 
 

5. Слухали: 

Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань 
Мороза Є. В. «Про дату проведення матчів 18-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: 

Визначити наступну дату проведення матчів 18-го туру чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги сезону 2014-2015 років: 

 

18 тур 
4 квітня 2015 року (субота) 

86 Реал Фарма – Черкаський Дніпро 

87 Скала – Оболонь-Бровар 

88 Кремінь – Шахтар-3 

89 Арсенал-Київщина – НПГУ-Макіїввугілля 

90 Енергія НК – Кристал 

 
 


