
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 51 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
07 липня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» 
Запоріжжя – «Черкащина» Черкаси.  

2. Про перенесення матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» 
Запоріжжя – «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.  

 

1.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про 
перенесення матчу 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» Запоріжжя – 
«Черкащина» Черкаси». 

До ПФЛ звернувся ФК «Металург» Запоріжжя (лист №203 від 06 
липня 2020 року) з приводу перенесення матчу 23-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між 
командами «Металург» Запоріжжя – «Черкащина» Черкаси у зв’язку з 
виявленням у тринадцяти футболістів «Металург» Запоріжжя COVID-19 та 
необхідністю чотирнадцятиденної самоізоляції. 

Керуючись ч. a) п. 1 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20,- 

 
Вирішили: 

 
Перенести матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед 

команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» 
Запоріжжя – «Черкащина» Черкаси на пізніший термін.  
 

 

 

 



2.Слухали: 

 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про 
перенесення матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» Запоріжжя – 
«Гірник-Спорт» Горішні Плавні». 

До ПФЛ звернувся ФК «Металург» Запоріжжя (лист №203 від 06 
липня 2020 року) з приводу перенесення матчу 24-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між 
командами «Металург» Запоріжжя – «Гірник-Спорт» Горішні Плавні у 
зв’язку з виявленням у тринадцяти футболістів «Металург» Запоріжжя 
COVID-19 та необхідністю чотирнадцятиденної самоізоляції. 

Керуючись ч. a) п. 1 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20,- 

 
Вирішили: 

 
Перенести матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед 

команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Металург» 
Запоріжжя – «Гірник-Спорт» Горішні Плавні на пізніший термін.  
 

 


