
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 53 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
20 квітня 2018 року 

Порядок денний 

 
1. Про дату проведення матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу 

серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Полісся» Житомир – «Буковина» Чернівці. 

2. Про дату проведення матчів 31-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18. 

3. Про дату проведення матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 2017/18. 

 

1.Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Полісся» Житомир – 
«Буковина» Чернівці». 

До ПФЛ звернувся ФК «Полісся» Житомир (лист №80 від 18.04.2018 
року) з приводу зміни дати проведення матчу 24-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між 
командами «Полісся» Житомир – «Буковина» Чернівці з 29 квітня 2018 на 
27 квітня 2018 року у зв’язку з проведенням спортивних заходів 28-29 
квітня 2018 року на стадіоні «Авангард» у м. Новгород-Волинський. 

Керуючись п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити дату проведення матчу 24-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Полісся» Житомир – «Буковина» Чернівці з 29 квітня 2018 на 27 квітня 
2018 року. 

 

2.Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 



клубів першої ліги сезону 2017/18». 
Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, – 

Вирішили: 

Визначити наступну дату проведення матчів 31-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18: 

 

31-й тур 
02 травня 2018 року (середа) 

271 Черкаський Дніпро - Арсенал-Київ 
272 Нафтовик-Укрнафта - Жемчужина 
273 Суми - Авангард 
274 Кремінь - Балкани 
275 Оболонь-Бровар - Десна 
276 Миколаїв - Гірник-Cпорт 
277 Інгулець - Рух 
278 Геліос - Полтава 
279 Волинь - Колос 

 

3.Слухали: 

 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2017/18». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 28-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2017/18: 

28-й тур 
Група Б 

01 травня 2018 року (вівторок) 
167 Інгулець-2 - Реал Фарма 

02 травня 2018 року (середа) 
163 Дніпро-1 - Таврія-Сімферополь 
164 Металіст 1925 - Мир 
165 Дніпро - Енергія 
166 Суднобудівник - Нікополь 

03 травня 2018 року (четвер) 
168 Металург З - Миколаїв-2 

 


