
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 46 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
9 листопада 2020 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Чернігів» Чернігів – «Діназ» Вишгород. 

2. Про перенесення матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Оболонь-2» Буча – «Чернігів» Чернігів. 

3. Про перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Ужгород» Ужгород – «Епіцентр» Дунаївці. 

4. Про матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
другої ліги сезону 2020/21 між командами «Буковина» Чернівці - 
«Карпати» Львів. 

 
1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Чернігів» Чернігів – «Діназ» Вишгород». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №22 від 7.10.2020 року  матч 6-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Чернігів» Чернігів – «Діназ» Вишгород було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з масовим захворюванням на 
COVID-19 футболістів команди «Чернігів» Чернігів. 

Керуючись ч. a) п. 1 та п. 2 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань 
з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 
 

Визначити датою проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Чернігів» Чернігів – «Діназ» Вишгород 11 листопада 2020 року. 

 



2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Оболонь-2» Буча – 
«Чернігів» Чернігів». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №18 від 2.10.2020 року матч 5-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Оболонь-2» Буча – «Чернігів» Чернігів було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з захворюванням на COVID-19 
дев’яти футболістів команди «Чернігів» Чернігів. 

Керуючись ч. a) п. 1 та п. 2 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань 
з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 
 

Визначити датою проведення матчу 5-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Оболонь-2» Буча – «Чернігів» Чернігів 14 листопада 2020 року. 
 

3.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Ужгород» Ужгород – 
«Епіцентр» Дунаївці». 

До ПФЛ звернувся ФК «Ужгород» Ужгород (лист №65 від  
9.11.2020 р.) з приводу перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Ужгород» Ужгород – «Епіцентр» Дунаївці у зв’язку з захворюванням на 
COVID-19 восьми футболістів команди «Ужгород» Ужгород та 
травмуванням ще одного футболіста команди «Ужгород» Ужгород 
(перелом 7-8-го ребра). 

Керуючись ч. a) п. 1 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

 
Вирішили: 

Перенести матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Ужгород» 
Ужгород – «Епіцентр» Дунаївці, який мав відбутися 15 листопада 2020 
року, на пізніший термін.  

Дату проведення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Ужгород» 
Ужгород – «Епіцентр» Дунаївці буде визначено Адміністрацією ПФЛ. 
 

 

 

 



4.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про матч 
11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 
сезону 2020/21 між командами «Буковина» Чернівці - «Карпати» Львів». 

До ПФЛ звернувся ФК «Буковина» Чернівці (лист №91 від  
6.11.2020 р.) з проханням розглянути питання щодо проведення матчу 
«Буковина» Чернівці - «Карпати» Львів на стадіоні «Україна» у  
м. Львів у зв’язку з знаходженням м. Чернівці у червоній зоні.  

Враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести матч 11-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між 
командами «Карпати» Львів - «Буковина» Чернівці на стадіоні «Україна» у  
м. Львів, а матч 24-го туру між командами «Буковина» Чернівці - «Карпати» 
Львів на стадіоні «Буковина» у м. Чернівці. 

 

 


