
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 35 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
13  жовтня 2017 року 

Порядок денний 

 
1. Про перенесення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу серед 

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

2. Про перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» 
Петрове – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка. 
 

 

1.Слухали: 

 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про 
перенесення матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Жемчужина» Одеса – 
«Інгулець» Петрове».  

До ПФЛ надійшов лист №б/н від 04.10.2017 року в якому ФК 
«Жемчужина» Одеса інформує, що 28 жовтня 2017 року на стадіоні 
«Спартак» буде проведений календарний матч чемпіонату Європи з регбі 
між командами Україна-Швеція, відповідно до правил гри на поле буде 
нанесено спеціальну розмітку. 

У зв’язку з цим ФК «Жемчужина» Одеса просить перенести матч 19-
го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги між 
командами «Жемчужина» Одеса - «Інгулець» Петрове з 29 жовтня на 14 
листопада 2017 року.  

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

Вирішили: 

Провести матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Жемчужина» 
Одеса – «Інгулець» Петрове 14 листопада 2017 року. 



2.Слухали: 

Інформацію начальника відділу змагань ПФЛ Мороза Є.В. «Про 
перенесення матчу 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» Петрове – 
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка». 

До ПФЛ надійшов лист № 128 від 05.10.2017 року в якому ФК 
«Інгулець» Петрове інформує, що з 05 листопада 2017 року на стадіоні 
«Інгулець» ім.. О. Поворознюка заплановано ремонт газону футбольного 
поля. У зв’язку з цим ФК «Інгулець» Петрове просить перенести матч 22-го 
туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2017/18 між командами «Інгулець» - «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка з 18 
листопада 2017 року на 25 жовтня 2017 року. 

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

 

Вирішили: 

Провести матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2017/18 між командами «Інгулець» 
Петрове – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 25 жовтня 2017 року. 

 

 

 

 
 

 


