
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 1 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
17 липня 2019 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20. 

2. Про місце проведення матчу 1-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Авангард» Краматорськ – «Волинь» Луцьк. 

3. Про дату проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2019/20. 

4. Про дату проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 2019/20. 

 

1.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20». 

Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2018/19, – 

Вирішили: 

Визначити наступну дату проведення матчів 1-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20: 

 1-й тур 
 Група А 
             27 липня 2019 року (субота) 

1 Балкани - Рух 
2 Металіст 1925 - Інгулець 
3 Агробізнес - Кремінь 
4 Арсенал-Київ - Оболонь-Бровар 
5 Черкащина-Академія - Чорноморець 
6 Гірник-Cпорт - Миколаїв 
7 Минай - Прикарпаття 
8 Авангард - Волинь 



2.Слухали: 
Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про місце 

проведення матчу 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 «Авангард» Краматорськ – «Волинь» 
Луцьк. 

Згідно з п. 4.5 рішення Чергової XXVІІ Конференції ПФЛ від 27.06.2019 
року, в сезоні 2019/20 дозволено проведення «домашніх» матчів команді 
«Авангард» Краматорськ на стадіоні «Авангард» м. Краматорськ за 
дотримання наступних умов: 

1. Не пізніше, ніж за 10 днів до початку кожного «домашнього» матчу 
клуб-господар зобов’язаний розпочати перемовини з представниками 
клубу гостей з питань погодження проїзду офіційної делегації і 
організованих вболівальників (за наявності) клубу гостей територією 
Донецької області в обох напрямках, програми перебування у місті, де 
проходить матч, проживання, тренувань тощо; 
2. За 3 дні до початку кожного «домашнього» матчу сезону клуб-
господар зобов’язаний надати клубу гостей офіційні листи від 
правоохоронних органів міста (області) щодо гарантій забезпечення 
безпеки до, під час та після матчу (у т. ч. стосовно супроводження офіційної 
делегації клубу гостей по території Донецької області в обох напрямках, до 
готелю, на тренування, охорони під час перебування в місті, на тренуванні, у 
готелі тощо). 
3. У випадку, якщо ФК «Авангард» Краматорськ забезпечує дотримання 
умов, зазначених в п. 4.5.1 та 4.5.2 рішення Чергової XXVІІ Конференції 
ПФЛ від 27.06.2019 року, клуб гостей несе відповідальність за неявку на 
матч згідно із Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами УАФ; 
4. У випадку неможливості забезпечення (через ситуацію в зоні операції 
об’єднаних сил у Донецькій області) ФК «Авангард» Краматорськ 
дотримання умов, зазначених в п. 4.5.1 та 4.5.2 рішення Чергової XXVІІ 
Конференції ПФЛ від 27.06.2019 року, команда «Авангард» Краматорськ 
проводить «домашній» матч на «нейтральному» стадіоні з числа внесених 
до реєстру УАФ і несе відповідальність за неявку на матч згідно із 
Регламентом змагань і Дисциплінарними правилами УАФ. 

Вирішили: 

1. Призначити місцем проведення матчу чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Авангард» Краматорськ – «Волинь» Луцьк стадіон «Авангард»  
м. Краматорськ за умов виконання пунктів 4.5.1 та 4.5.2 рішення 
Чергової XXVІІ Конференції ПФЛ від 27.06.2019 року. 

2. У разі невиконання пунктів 4.5.1 та 4.5.2 рішення Чергової XXVІІ 
Конференції ПФЛ від 27.06.2019 року ФК «Авангард» Краматорськ 
забезпечує організацію та проведення матчу 1-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 
між командами «Авангард» Краматорськ – «Волинь» Луцьк на 
нейтральному стадіоні з числа внесених до реєстру УАФ. 



3.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «А» сезону 2019/20». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 1-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2019/20: 

1-й тур 
Група А 

        27 липня 2019 року (субота) 
1 Діназ - Оболонь-2 
2 Буковина - Ужгород 
3 Полісся - Нива В 
5 Поділля - Верес 
28 липня 2019 року (неділя) 
4 Калуш - Чайка 

4.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2019/20». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, – 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 1-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2019/20: 

1-й тур 
Група Б 

             27 липня 2019 року (субота) 
1 Реал Фарма - ВПК-Агро 
2 Гірник - Чорноморець-2 
4 Кристал - Таврія-Сімферополь 
5 МФК Металург - Альянс 
6 Енергія - Нікополь 

   28 липня 2019 року (неділя) 
3 Миколаїв-2 - Авангард-2 

 

 


