
 
ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 7 

Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

м. Київ, 
Музейний пров., 2-б 

26 березня 2010 року

Порядок денний 

1. Про проведення матчу 6-го туру Кубка ліги між командами «Рось» Біла  
Церква – «Арсенал» Біла Церква 27 березня 2010 року на полі зі штучним 
покриттям ТБ ФК «Арсенал» смт. Шкарівка. 

2. Про проведення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги між командами «Бастіон» 
Іллічівськ – «Спартак» Молодіжне 31 березня 2010 року на полі зі штучним 
покриттям стадіону «Олімпік» м. Іллічівськ. 

3. Про виключення ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ, ФК «Волинь-Цемент» 
Здолбунів та ФК «Верес» Рівне зі змагання «Кубок ліги». 

  І. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «проведення матчу 6-го туру 
Кубка ліги між командами «Рось» Біла Церква – «Арсенал» Біла Церква 27 
березня 2010 року на полі зі штучним покриттям ТБ ФК «Арсенал» смт. Шкарівка». 

До ПФЛ звернувся ФК «Рось-Рігонда» Біла Церква (лист від 25 березня 2010 
року № 009) з клопотанням дозволити проведення матчу 6-го туру Кубка ліги між 
командами «Рось» Біла Церква – «Арсенал» Біла Церква 27 березня 2010 року на 
полі зі штучним покриттям ТБ ФК «Арсенал» смт. Шкарівка у зв’язку зі складними 
погодними умовами та неможливістю привести футбольне поле у відповідний 
стан.  

Керуючись постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених 
пунктом 7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів та враховуючи згоду 
клубів, 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 6-го туру Кубка ліги між командами «Рось» 
Біла Церква – «Арсенал» Біла Церква 27 березня 2010 року на полі зі штучним 
покриттям ТБ ФК «Арсенал» смт. Шкарівка. 

  ІІ. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про проведення матчу  
1/8 фіналу Кубка ліги між командами «Бастіон» Іллічівськ – «Спартак» Молодіжне 
31 березня 2010 року на полі зі штучним покриттям стадіону «Олімпік»  
м. Іллічівськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Бастіон» Іллічівськ (лист від 24 березня 2010 року  
№ 13) з клопотанням дозволити проведення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги між 



командами «Бастіон» Іллічівськ – «Спартак» Молодіжне 31 березня 2010 року на 
полі зі штучним покриттям стадіону «Олімпік» м. Іллічівськ. 

Керуючись постановою Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року № 35 про 
передачу Центральною Радою Адміністрації ПФЛ повноважень, визначених 
пунктом 7 статті 13 Регламенту в частині перенесення матчів, 

Вирішили: 

 Дозволити проведення матчу 1/8 фіналу Кубка ліги між командами 
«Бастіон» Іллічівськ – «Спартак» Молодіжне 31 березня 2010 року на полі зі 
штучним покриттям стадіону «Олімпік» м. Іллічівськ. 
 

  ІІІ. Слухали: 

 Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про виключення ФК 
«Дніпро-75» Дніпропетровськ, ФК «Волинь-Цемент» Здолбунів та ФК «Верес» 
Рівне зі змагання «Кубок ліги». 

На виконання постанови позачергової Звітно-виборної Конференції ПФЛ ФК 
«Дніпро-75» Дніпропетровськ виключено зі складу ПФЛ, а команду знято зі 
змагань. 

До ПФЛ звернувся ФК «Волинь-Цемент» Здолбунів з клопотанням 
виключити команду ФК «Волинь-Цемент» Здолбунів зі змагання «Кубок ліги» у 
зв’язку зі скрутним фінансовим становищем. 

До ПФЛ звернувся ФК «Верес» Рівне (лист від 15 березня 2010 року  
№ 17) з клопотанням виключити команду «Верес» Рівне зі змагання «Кубок ліги» у 
зв’язку зі скрутним фінансовим становищем. 

Вирішили: 

Виключити зі змагання «Кубок ліги» ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ, ФК 
«Волинь-Цемент» Здолбунів та ФК «Верес» Рівне. 

 
 


