
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 24 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
9 жовтня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Металіст 1925» Харків – «Альянс» Липова Долина. 

2. Про дату проведення матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21. 

 

1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Металіст 1925» Харків 
– «Альянс» Липова Долина». 

До ПФЛ звернувся ФК «Альянс» Липова Долина (лист №129 від 09 
жовтня 2020 року) з приводу перенесення матчу 6-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між 
командами «Металіст 1925» Харків – «Альянс» Липова Долина у зв’язку з 
захворюванням на COVID-19 чотирнадцяти футболістів команди «Альянс» 
Липова Долина. 

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

 
Вирішили: 

Перенести матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Металіст 1925» 
Харків – «Альянс» Липова Долина, який мав відбутися 10 жовтня 2020 року, 
на пізніший термін.  

Дату проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Металіст 1925» 
Харків – «Альянс» Липова Долина буде визначено Адміністрацією ПФЛ.  
 

2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 



проведення матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21». 

Керуючись п. 8 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,– 

Вирішили: 

Визначити наступну дату проведення матчів 8-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21: 

 8 -й тур 
   21 жовтня 2020 року (середа)           
57 Агробізнес - Оболонь 
58 Кристал - Гірник-Cпорт 
59 Металіст 1925 - Авангард 
60 Альянс - Волинь 
61 ВПК-Агро - Чорноморець 
62 Нива Т - Прикарпаття 
63 Миколаїв - Верес 
64 Полісся - Кремінь 

 

 


