
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА № 7 

Центральної Ради  
Професіональної футбольної ліги 

(Засідання проведено у телефонному режимі) 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50 25 квітня 2014 року 

Порядок денний 
 

1. Про перенесення матчу 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 
років «Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

2. Про перенесення матчу 30-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої 
ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Гірник» Кривий Ріг. 

Інформація президента ПФЛ Бальчоса М. В. 

1. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про перенесення матчу 25-го 
туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – 
«Геліос» Харків». 

До ПФЛ звернувся ФК «Авангард» Краматорськ (лист від 25 квітня 2014 року 
б/н) з проханням перенести матч 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 
2013-2014 років «Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків з 26 квітня 2014 року на 
резервний день у зв′язку з проведенням на території Донецької області 
антитерористичної операції та неможливістю гарантування безпеки ФК «Геліос».  

Керуючись пунктом 1а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, –  

Постановили: 

Перенести матч 25-го туру чемпіонату «FAVBET Ліга 1» сезону 2013-2014 років 
«Авангард» Краматорськ – «Геліос» Харків на пізніший термін. 

2. Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Бальчоса М. В. «Про перенесення матчу 30-го 
туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги сезону 2013-2014 років 
«Шахтар» Свердловськ – «Гірник» Кривий Ріг». 

До ПФЛ звернувся ФК «Гірник» Кривий Ріг (лист від 22 квітня 2014 року б/н) з 
проханням перенести матч 30-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої 
ліги сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Гірник» Кривий Ріг з 26 квітня 
2014 року на пізніший термін у зв′язку з проведенням у Луганській області 
масштабної антитерористичної операції та можливій загрозі безпеці ФК «Гірник». 

Керуючись пунктом 1а) статті 11 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2013-2014 років, –  
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Постановили: 

Перенести матч 30-го туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги 
сезону 2013-2014 років «Шахтар» Свердловськ – «Гірник» Кривий Ріг на пізніший 
термін. 

 

 

 
 


