
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 34 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
27 жовтня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2020/21. 

2. Про дату проведення матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 2020/21. 

3. Про матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2020/21 між командами «Миколаїв» Миколаїв - 
«Чорноморець» Одеса. 

4. Про місце проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Агробізнес» Волочиськ – «Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

5. Про матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
другої ліги сезону 2020/21 між командами «Миколаїв-2» Миколаїв - 
«Нікополь» Нікополь. 

1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 
проведення матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «А» сезону 2020/21». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 10-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2020/21: 

10-й тур 
Група А 

  7 листопада 2020 року (субота)           
65 Рубікон - Ужгород 
66 Епіцентр - Буковина 
67 Карпати - Діназ 
68 Волинь-2 - Оболонь-2 



69 Чернігів - Поділля 
8 листопада 2020 року (неділя) 

64 Карпати Г - Нива В 
2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 
проведення матчів 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2020/21». 

Керуючись п. 9 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 10-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2020/21: 

10-й тур 
Група Б 

  6 листопада 2020 року (п’ятниця)           

56 Дніпро - Енергія 
60 Метал - МФК Металург 

7 листопада 2020 року (субота) 
55 Черкащина - Балкани 
57 Реал Фарма - Яруд 

8 листопада 2020 року (неділя) 
58 Нікополь - Таврія-Сімферополь 
59 Перемога - Миколаїв-2 

 

3.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про матч 
10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги 
сезону 2020/21 між командами «Миколаїв» Миколаїв - «Чорноморець» 
Одеса». 

До ПФЛ звернувся ФК «Миколаїв» Миколаїв (лист №935 від 
27.10.2020 р.) з проханням розглянути питання щодо проведення матчу 
«Миколаїв» Миколаїв - «Чорноморець» Одеса на стадіоні «Чорноморець» у  
м. Одеса у зв’язку з знаходженням м. Миколаїв у червоній зоні.  

Враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести  10-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між 
командами «Чорноморець» Одеса - «Миколаїв» Миколаїв на стадіоні 
«Чорноморець» у м. Одеса, а матч 25-го туру між командами «Миколаїв» 
Миколаїв - «Чорноморець» Одеса на стадіоні «Центральний міський 
стадіон» у м. Миколаїв. 

 



4.Слухали: 
Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про місце 

проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Агробізнес» Волочиськ 
– «Прикарпаття» Івано-Франківськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Агробізнес» Волочиськ (лист від 27.10.2020р.) 
з приводу проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Агробізнес» Волочиськ – «Прикарпаття» Івано-Франківськ на стадіоні ім. Б. 
Маркевича у м. Винники у зв’язку з знаходженням м. Волочиськ та м. Івано-
Франківськ у червоній зоні. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Агробізнес» Волочиськ – «Прикарпаття» Івано-Франківськ на стадіоні ім. Б. 
Маркевича у м. Винники при наявності всіх необхідних документів 
відповідно до Регламенту змагань. 

5.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про матч 
9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 
сезону 2020/21 між командами «Миколаїв-2» Миколаїв - «Нікополь» 
Нікополь». 

До ПФЛ звернувся ФК «Миколаїв» Миколаїв (лист №934 від 
27.10.2020 р.) з проханням розглянути питання щодо проведення матчу 
«Миколаїв-2» Миколаїв - «Нікополь» Нікополь на стадіоні 
«Електрометалург» у м. Нікополь у зв’язку з знаходженням м. Миколаїв у 
червоній зоні.  

Враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести  9-го туру чемпіонату України 
з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Нікополь» Нікополь - «Миколаїв-2» Миколаїв на стадіоні 
«Електрометалург» у м. Нікополь, а матч 22-го туру між командами 
«Миколаїв-2» Миколаїв - «Нікополь» Нікополь на стадіоні «Парк Перемоги» 
у м. Миколаїв. 

 

 

 


