
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 65 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
1 грудня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про дати проведення перенесених матчів осінньої частини чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 
2020/21. 

2. Про дати проведення перенесених матчів осінньої частини чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 
2020/21. 

 

1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дати 
проведення перенесених матчів осінньої частини чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги групи «А» сезону 2020/21». 

Керуючись ч. a) п. 1, п. 2 та п. 10 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

 
Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення перенесених матчів осінньої 
частини чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 
групи «А» сезону 2020/21: 

   23 березня 2021 року (вівторок)           
60 Буковина - Рубікон (перенесений матч 9-го туру) 

  24 березня 2021 року (середа)           
74 Ужгород - Епіцентр (перенесений матч 11-го туру) 

 

2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дати 
проведення перенесених матчів осінньої частини чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги групи «Б» сезону 2020/21». 

Керуючись ч. a) п. 1, п. 2 та п. 10 статті 7 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

 
 



Вирішили: 

1. Визначити наступні дати проведення перенесених матчів 
осінньої частини чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги групи «Б» сезону 2020/21: 

 

   14 березня 2021 року (неділя)         
70 Нікополь - Енергія (перенесений матч 12-го туру) 

23 березня 2021 року (вівторок) 
28 Таврія-Сімферополь - Кривбас (перенесений матч 5-го туру) 
56 Дніпро - Енергія (перенесений матч 10-го туру) 
62 Яруд - Нікополь (перенесений матч 11-го туру) 

24 березня 2021 року (середа) 
65 Металург - Черкащина (перенесений матч 11-го туру) 

22 квітня 2021 року (четвер) 
64 Балкани - Дніпро (перенесений матч 11-го туру) 

4 травня 2021 року (вівторок) 
71 Перемога - Яруд (перенесений матч 12-го туру) 

11 травня 2021 року (вівторок) 
61 Таврія-Сімферополь - Перемога (перенесений матч 11-го туру) 

 

2. У зв’язку із затвердженими датами проведення перенесених 
матчів визначити наступні дати матчів весняної частини 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 
групи «Б» сезону 2020/21: 

 

14-й тур 
  28 березня 2021 року (неділя)           

79 Яруд - Таврія-Сімферополь 
82 Металург - Нікополь 
84 Метал - Дніпро 

19-й тур 
26 квітня 2021 року (понеділок) 

110 Перемога - Дніпро 
20-й тур 

Не пізніше 30 квітня 2021 року (п’ятниця) 
117 Реал Фарма - Перемога 
120 Метал - Яруд 

22-й тур 
16 травня 2021 року (неділя) 

129 Реал Фарма - Таврія-Сімферополь 
    

 


