
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 48 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
03 квітня 2018 року 

Порядок денний 

 
1. Про місце проведення матчу 23-го туру чемпіонату України з футболу 

серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Суми» 
Суми – «Інгулець» Петрове. 

2. Про місце проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Полтава» Полтава – «Суми» Суми. 

3. Про місце проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Інгулець» Петрове – «Миколаїв» Миколаїв. 

4. Про місце проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Львів» 
Львів – «Буковина» Чернівці. 

5. Про місце проведення домашніх матчів команди «Миколаїв-2» Миколаїв 
протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги. 

6. Про місце проведення домашніх матчів команди «Суднобудівник» 
Миколаїв протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги. 

7. Про дату проведення матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18. 

8. Про дату проведення матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2017/18. 

9. Про дату проведення матчів 25-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 місце 
проведення матчу 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 



клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Суми» Суми – 
«Інгулець» Петрове». 

До ПФЛ звернувся ФК «Суми» Суми (лист №19 від 02.04.2018 року) з 
приводу проведення матчу 23-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Суми» Суми – 
«Інгулець» Петрове на стадіоні УТБ «Полтава» у с. Копили в зв’язку 
неможливістю підготувати поле стадіону «Ювілейний» у м. Суми із-за 
складних погодних умов. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів та лист Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення 
змагань №13 від 26.03.2018 року,– 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 23-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Суми» Суми – 
«Інгулець» Петрове на стадіоні УТБ «Полтава» с. Копили при наявності 
всіх необхідних документів відповідно до Регламенту змагань. 

 

2. Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Полтава» Полтава – 
«Суми» Суми». 

До ПФЛ звернувся ФК «Полтава» Полтава (лист №73 від 02.04.2018 
року) з приводу проведення матчу 26-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Полтава» 
Полтава – «Суми» Суми на стадіоні УТБ «Полтава» у с. Копили в зв’язку 
неможливістю підготувати поле стадіону «Локомотив» у м. Полтава із-за 
складних погодних умов. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів та лист Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення 
змагань №13 від 26.03.2018 року,– 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 26-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Полтава» 
Полтава – «Суми» Суми на стадіоні УТБ «Полтава» с. Копили при 
наявності всіх необхідних документів відповідно до Регламенту змагань. 

 

3. Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» Петрове – 
«Миколаїв» Миколаїв». 



До ПФЛ звернувся ФК «Інгулець» Петрове (лист №25 від 03.04.2018 
року) з приводу проведення матчу 26-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» 
Петрове – «Миколаїв» Миколаїв на стадіоні «ім. О. Поворознюка» у  
с. Володимирівка в зв’язку з неможливістю підготувати футбольне поле 
стадіону «Інгулець» с. Петрове із-за складних погодних умов. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів та лист Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення 
змагань №13 від 26.03.2018 року,– 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 26-го туру чемпіонату України серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» 
Петрове – «Миколаїв» Миколаїв на стадіоні «ім. О. Поворознюка»  
с. Володимирівка при наявності всіх необхідних документів відповідно до 
Регламенту змагань. 

 

4. Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Львів» Львів – 
«Буковина» Чернівці». 

До ПФЛ звернувся ФК «Львів» Львів (лист від 03.04.2018 року) з 
приводу проведення матчу 21-го туру чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Львів» Львів – 
«Буковина» Чернівці на стадіоні «Сокіл» у м. Львів в зв’язку неможливістю 
підготувати поле стадіону «Скіф» м. Львів із-за складних погодних умов. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів та лист Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення 
змагань №13 від 26.03.2018 року,– 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Львів» Львів – «Буковина» Чернівці на стадіоні «Сокіл» м. Львів при 
наявності всіх необхідних документів відповідно до Регламенту змагань. 

 

5. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення домашніх матчів команди «Миколаїв-2» Миколаїв протягом 
весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги». 

До ПФЛ звернувся ФК «Миколаїв» Миколаїв (лист №325 від 
27.03.2018 року) з приводу проведення домашніх матчів команди 



«Миколаїв-2» Миколаїв протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 
чемпіонату України серед команд клубів другої ліги на стадіоні СК «Парк 
Перемоги»  у м. Миколаїв для зняття навантаження з поля Центрального 
міського стадіону у м. Миколаїв. 

Керуючись п. 8 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи лист 
Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань №13 від 
26.03.2018 року та наявність всіх необхідних відповідно до Регламенту 
змагань документів,– 

Вирішили 

Дозволити проведення домашніх матчів команди «Миколаїв-2» 
Миколаїв протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги на стадіоні СК «Парк Перемоги»  
м. Миколаїв. 

 

6. Слухали: 
 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення домашніх матчів команди «Суднобудівник» Миколаїв протягом 
весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату України серед команд 
клубів другої ліги». 

До ПФЛ звернувся ФК «Суднобудівник» Миколаїв (лист від 03.04.2018 
року) з приводу проведення домашніх матчів команди «Суднобудівник» 
Миколаїв протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги на стадіоні СК «Парк Перемоги»  у  
м. Миколаїв для зняття навантаження з поля Центрального міського 
стадіону у м. Миколаїв. 

Керуючись п. 8 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи лист 
Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань №13 від 
26.03.2018 року,– 

Вирішили 

Дозволити проведення домашніх матчів команди «Суднобудівник» 
Миколаїв протягом весняної частини змагань сезону 2017/18 чемпіонату 
України серед команд клубів другої ліги на стадіоні СК «Парк Перемоги»  
м. Миколаїв при наявності всіх необхідних відповідно до Регламенту 
змагань документів 

 

7.Слухали: 

 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 27-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 наступні дати проведення матчів 27-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2017/18: 

 

27-й тур 
13 квітня 2018 року (п’ятниця) 

241 Оболонь-Бровар - Волинь 
242 Миколаїв - Геліос 

14 квітня 2018 року (субота) 
235 Жемчужина - Авангард 
236 Арсенал-Київ - Балкани 
237 Черкаський Дніпро - Десна 
238 Нафтовик-Укрнафта - Гірник-Cпорт 
239 Суми - Рух 
240 Кремінь - Полтава 
243 Інгулець - Колос 

 

8.Слухали: 

 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «А» 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 22-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2017/18: 

22-й тур 
Група А 

14 квітня 2018 року (субота) 
119 Прикарпаття - Арсенал-Київщина 
120 Агробізнес - Скала 
121 Поділля - Нива-В 

15 квітня 2018 року (неділя) 
117 Буковина - Нива 
118 Полісся - Львів 

 

9.Слухали: 

 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2017/18». 

Керуючись п. 9 статті 6 та п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18,– 



Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 25-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2017/18: 

25-й тур 
Група Б 

13 квітня 2018 року (п’ятниця) 
145 Дніпро - Дніпро-1 

14 квітня 2018 року (субота) 
147 Енергія - Інгулець-2 
148 Мир - Суднобудівник 
149 Таврія-Сімферополь - Миколаїв-2 

15 квітня 2018 року (неділя) 
146 Металіст 1925 - Металург З 

16 квітня 2018 року (понеділок) 
150 Реал Фарма - Нікополь 

 

 

 


