
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 24 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
30 серпня 2021 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення та час початку матчів 8-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2021/22. 

2. Про місце проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2021/22 між командами  
«Краматорськ» Краматорськ – «Металіст» Харків. 

 

1.Слухали: 

Інформацію менеджера по роботі з лігами ПФЛ Анненка С.О. «Про 
дату проведення та час початку матчів 8-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2021/22». 

Керуючись п. 8 та 10 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2021/22,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення та час початку матчів 8-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2021/22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-й тур   
10 вересня 2021 року (п’ятниця) Час початку Трансляція 

60 Кремінь - Агробізнес 16:30 You.tube 
11 вересня 2021 року (субота)   

63 Полісся - Прикарпаття 13:15 You.tube 
61 ВПК-Агро - Оболонь 15:30 You.tube 

12 вересня 2021 року (неділя)   
59 Гірник-Cпорт - Поділля 13:15 You.tube 
57 Кривбас - Ужгород 15:30 You.tube 
62 Краматорськ - Металіст 18:45 Футбол 3 

13 вересня 2021 року (понеділок)   
64 Олімпік  - Волинь 16:30 You.tube 
58 Нива  - Альянс 18:30 You.tube 



2.Слухали: 
Інформацію менеджера по роботі з лігами ПФЛ Анненка С.О. «Про 

місце проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2021/22 між командами  
«Краматорськ» Краматорськ – «Металіст» Харків». 

До ПФЛ звернувся СК «Краматорськ» Краматорськ (лист №65 від 
18.08.2021р.) з приводу проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2021/22 між командами  
«Краматорськ» Краматорськ – «Металіст» Харків на стадіоні «ОСК 
«Металіст» у м. Харків у зв’язку з проведенням на стадіоні «Авангард» у  
м. Краматорськ концерту Monatik. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2021/22, враховуючи згоду обох 
клубів,- 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2021/22 між командами  
«Краматорськ» Краматорськ – «Металіст» Харків на стадіоні «ОСК 
«Металіст» м. Харків при наявності всіх необхідних документів відповідно 
до Регламенту змагань. 

 
 

 


