
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 61 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
30 травня 2018 року 

Порядок денний 

 
1. Про час початку матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу серед 

команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Суднобудівник» Миколаїв – «Металіст 1925» Харків. 

2. Про час початку матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Таврія» 
Сімферополь – «Металург» Запоріжжя. 

 

1.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про час початку 
матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої 
ліги сезону 2017/18 між командами «Суднобудівник» Миколаїв –  
«Металіст 1925» Харків». 

До ПФЛ звернувся ФК «Металіст 1925» Харків (лист №2905/02 від 
29.05.2018 року) з приводу зміни часу початку матчу 33-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між 
командами «Суднобудівник» Миколаїв – «Металіст 1925» Харків з 17:30  
02 червня 2018 року на 13:00 02 червня 2018 року у зв’язку з неможливістю 
команди «Металіст 1925» Харків встигнути на зворотній потяг до м. Харків. 

Керуючись п. 14 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів,– 

Вирішили: 

Змінити час початку матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Суднобудівник» Миколаїв – «Металіст 1925» Харків з 17:30  
02 червня 2018 року на 13:00 02 червня 2018 року. 

 

 

 



2.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про час початку 
матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої 
ліги сезону 2017/18 між командами «Таврія» Сімферополь – «Металург» 
Запоріжжя». 

До ПФЛ звернувся ФК «Таврія» Сімферополь (лист від 29.05.2018 року) 
з приводу зміни часу початку матчу 33-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами 
«Таврія» Сімферополь – «Металург» Запоріжжя з 17:30  
02 червня 2018 року на 13:00 02 червня 2018 року у зв’язку зі святкування 
60-річчя ФК «Таврія». 

Керуючись п. 14 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2017/18, враховуючи згоду обох 
клубів,– 

Вирішили: 

Змінити час початку матчу 33-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2017/18 між командами «Таврія» 
Сімферополь – «Металург» Запоріжжя з 17:30 02 червня 2018 року на 
13:00 02 червня 2018 року. 

 

 

 


