
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 26 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
26 березня 2019 року 

Порядок денний 

1. Про дату та місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між 
командами «Суми» Суми – «Волинь» Луцьк. 

2. Про дату проведення матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19. 

3. Про дату проведення матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2018/19. 

4. Про дату проведення матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 2018/19. 

 

 

1. Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату та 
місце проведення матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами «Суми» Суми – 
«Волинь» Луцьк». 

До ПФЛ звернувся ФК «Суми» Суми (лист від 26.03.2019 року) з 
приводу проведення матчу 20-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами «Суми» Суми – 
«Волинь» Луцьк на стадіоні «Авангард» у м. Луцьк 28 березня 2019 року в 
зв’язку з проведенням ремонтних робіт на полі стадіону «Ювілейний» у  
м. Суми. 

Керуючись п. 4 статті 15 та п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19, враховуючи 
згоду обох клубів, – 

Вирішили: 

 

1. Дозволити проведення матчу 20-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між 
командами «Суми» Суми – «Волинь» Луцьк на стадіоні «Авангард» м. 



Луцьк при наявності всіх необхідних документів відповідно до 
Регламенту змагань. 

2. Змінити дату проведення матчу 20-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між 
командами «Суми» Суми – «Волинь» Луцьк з 27 березня 2019 на 28 
березня 2019 року. 

2.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2018/19». 

Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 та враховуючи рішення  
Виконавчого комітету ФФУ №3 від 18 березня 2019 року щодо змін у 
календарі чемпіонату УПЛ та проведення 06 квітня 2019 року матчів 1/4 
фіналу Кубку України 2019, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 21-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19: 

21-й тур 
03 квітня 2018 року (середа) 

163 Гірник-Cпорт - Інгулець 

167 Волинь - Дніпро-1 

05 квітня 2018 року (п’ятниця) 
162 Рух - Прикарпаття 

06 квітня 2018 року (субота) 
166 Агробізнес - Оболонь-Бровар 

07 квітня 2018 року (неділя) 
161 Миколаїв - Колос 

168 Суми - Авангард 

3.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «А» сезону 2018/19». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19, – 

Вирішили: 

Визначити наступну дату проведення матчів 18-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2018/19: 

18-й тур 
Група А 

06 квітня 2018 року (субота) 
86 Верес - Черкащина-Академія 



87 Полісся - Нива Т 

88 Нива В - Чайка 

89 Буковина - Минай 

90 Поділля - Калуш 

4.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2018/19». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 18-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2018/19: 

18-й тур 
Група Б 

06 квітня 2018 року (субота) 
87 Гірник - Нікополь 

88 Мир - Кремінь 

89 Енергія - Миколаїв-2 

90 МФК Металург - Кристал 

07 квітня 2018 року (неділя) 
86 Реал Фарма - Таврія-Сімферополь 

    
    

 

 


