
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 58  

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
20 листопада 2020 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21. 

2. Про перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Оболонь-2» Буча – «Чайка» Петропавлівська Борщагівка. 

3. Про перенесення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Черкащина» Черкаси – «Яруд» Маріуполь. 

4. Про перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Рубікон» Київ – «Ужгород» Ужгород. 

5. Про перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Авангард» Краматорськ. 

1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 
проведення матчів 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21». 

Керуючись п. 8 статті 6 та п. 5 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 16-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21: 

 16 -й тур 
   29 листопада 2020 року (неділя)           
125 ВПК-Агро - Альянс 
128 Полісся - Агробізнес 

  30 листопада 2020 року (понеділок)           
122 Прикарпаття - Гірник-Cпорт 

    



123 Чорноморець - Авангард 
124 Кремінь - Волинь 
126 Нива Т - Металіст 1925 
127 Миколаїв - Кристал 

2.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 «Оболонь-2» Буча – 
«Чайка» Петропавлівська Борщагівка». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №45 від 6.11.2020 року  матч 11-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Оболонь-2» Буча – «Чайка» Петропавлівська 
Борщагівка було перенесено на пізніший термін у зв’язку з захворюванням 
на COVID-19 дванадцяти футболістів команди «Чайка» Петропавлівська 
Борщагівка. 

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 11-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Оболонь-2» Буча – «Чайка» Петропавлівська Борщагівка 26 листопада 
2020 року. 
3.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Черкащина» Черкаси – 
«Яруд» Маріуполь». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №31 від 21.10.2020 року  матч 8-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Черкащина» Черкаси – «Яруд» Маріуполь було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з захворюванням на COVID-19 
дев’яти футболістів, підозрою на COVID-19 у трьох, травмуванням ще 
чотирьох футболістів та дискваліфікацією одного футболіста  команди 
«Яруд» Маріуполь. 

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 8-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Черкащина» Черкаси – «Яруд» Маріуполь 25 листопада 2020 року. 
4.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 



клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Рубікон» Київ – 
«Ужгород» Ужгород». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №45 від 6.11.2020 року  матч 10-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Рубікон» Київ – «Ужгород» Ужгород було 
перенесено на пізніший термін 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 та п. 2 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань 
з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

 
Вирішили: 

Визначити датою проведення матчу 10-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Рубікон» Київ – «Ужгород» Ужгород 26 листопада 2020 року. 
5.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Прикарпаття» Івано-
Франківськ – «Авангард» Краматорськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ з приводу 
перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Прикарпаття» Івано-
Франківськ – «Авангард» Краматорськ у зв’язку з захворюванням на COVID-
19 двадцяти трьох футболістів команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

Керуючись ч. a) п. 1 та п. 10 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

 
Вирішили: 

Перенести матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ – «Авангард» Краматорськ, який мав відбутися 25 
листопада 2020 року, на пізніший термін.  

Якщо до 25 листопада 2020 року клуби «Прикарпаття» Івано-
Франківськ та «Авангард» Краматорськ не погодять нову дату проведення 
матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2020/21 між командами Прикарпаття» Івано-Франківськ 
– «Авангард» Краматорськ, дату цього матчу буде визначено 
Адміністрацією ПФЛ. 
 

 


