
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 23 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
12 березня 2019 року 

Порядок денний 

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

2. Про дату проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами 
«Балкани» Зоря – «Миколаїв» Миколаїв.  

3. Про місце проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами 
«Миколаїв» Миколаїв – «Інгулець» Петрове. 

 

1.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 19-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, – 

Вирішили: 

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

19-й тур 
22 березня 2019 року (п’ятниця) 

146 Миколаїв - Інгулець 

23 березня 2019 року (субота) 
145 Колос - Прикарпаття 

147 Рух - Балкани 

149 Зірка - Оболонь-Бровар 

150 Металіст 1925 - Дніпро-1 

151 Агробізнес - Суми 

152 Волинь - Авангард 

 



 

 

2.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами «Балкани» Зоря – 
«Миколаїв» Миколаїв». 

До ПФЛ звернувся ФК «Балкани» Зоря (лист №18/02-19 від 
18.02.2019 року) з приводу зміни дати проведення матчу 18-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2018/19 між командами «Балкани» Зоря – «Миколаїв» Миколаїв з 9 травня 
2019 року на 2 квітня 2019 року у зв’язку зі змінами у календарі змагань та 
проведені 11 травня 2019 року матчів 28-го туру  чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19. 

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

 
Вирішили: 

 
Змінити дату проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з 

футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами 
«Балкани» Зоря – «Миколаїв» Миколаїв з 9 травня 2019 року на 2 квітня 
2019 року. 

 

3. Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами «Миколаїв» Миколаїв – 
«Інгулець» Петрове». 

До ПФЛ звернувся ФК «Миколаїв» Миколаїв (лист №524 від 
11.03.2019 року) з приводу проведення матчу 19-го туру чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами 
«Миколаїв» Миколаїв – «Інгулець» Петрове на стадіоні СК «Парк 
Перемоги» у м. Миколаїв в зв’язку з реконструкцією Центрального міського 
стадіону м. Миколаїв. 

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

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 19-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2018/19 між командами «Миколаїв» 
Миколаїв – «Інгулець» Петрове на стадіоні СК «Парк Перемоги»  
м. Миколаїв при наявності всіх необхідних документів відповідно до 
Регламенту змагань. 

 


