
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 10 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
04 вересня 2018 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19. 

2. Про місце проведення домашніх матчів команди «Чайка» 
Петропавловська Борщагівка у сезоні 2018/19 чемпіонату України 
серед команд клубів другої ліги. 

3. Про дату проведення матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2018/19. 

4. Про дату проведення матчів 9-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 
проведення матчів 9-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 9-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2018/19: 

 
9-й тур 

15 вересня 2018 року (субота) 
65 Рух - Авангард 
66 Гірник-Спорт - Миколаїв 
67 Зірка  - Колос 
68 Металіст 1925 - Прикарпаття 
72 Дніпро-1 - Оболонь-Бровар 
71 Суми - пропускає 

 
 



16 вересня 2018 року (неділя) 
    

70 Волинь - Балкани 
69 Агробізнес - Інгулець 

    
2.Слухали: 
 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 
проведення домашніх матчів команди «Чайка» Петропавловська 
Борщагівка у змаганнях сезону 2018/19 чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги». 

До ПФЛ звернувся СК «Чайка» Петропавловська Борщагівка (лист 
№19/07 від 19.07.2018 року) з приводу проведення домашніх матчів 
команди «Чайка» Петропавловська Борщагівка у змагань сезону 2018/19 
чемпіонату України серед команд клубів другої ліги на Центральному 
стадіоні ім. М.Х. Бруквенка у смт. Макарів (Київська обл.) у зв’язку з тим, 
що основний стадіон «Діназ» у с. Лютіж (Київська обл.) має штучний 
газон і в спекотну погоду футболістам тяжко переносити великі фізичні 
навантаження. Крім, того СК «Чайка» надав до ПФЛ та Комітету з питань 
стадіонів та безпеки проведення змагань усі необхідні документи, які 
відповідають Регламентним нормам та дозволяють проведення матчів 
змагань другої ліги на стадіоні «Центральний» ім. М.Х. Бруквенка у смт. 
Макарів (Київська обл). 

Керуючись п. 4 та 8 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19 та наявність всіх 
необхідних відповідно до Регламенту змагань документів,– 

Вирішили 

Дозволити проведення домашніх матчів команди «Чайка»  
Петропавловська Борщагівка  у змагань чемпіонату України серед 
команд клубів другої ліги сезону 2018/19 на стадіоні ім. М.Х. Бруквенка 
«Центральний» у смт. Макарів (Київська обл). 

 
3.Слухали: 
 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 9-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 наступні дати проведення матчів 9-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2018/19: 



Група А  
9-й тур 

15 вересня 2018 року (субота) 
42 Минай - Буковина 
43 Чайка - Нива В 

45 Черкащина-Академія - Верес 

16 вересня 2018 року (неділя) 
41 Калуш - Поділля 
44 Нива Т - Полісся 

 

4.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 9-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 9-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2018/19: 

Група Б  
 

9-й тур 
15 вересня 2018 року (субота) 

    
43 Кремінь - Мир 
44 Нікополь - Гірник 
45 Таврія Сімферополь - Реал Фарма 

 
16 вересня 2018 року (неділя) 

    
41 Кристал - Металург 
42 Миколаїв-2 - Енергія  

    

 


