
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 17 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
9 вересня 2019 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Миколаїв» Миколаїв – «Кремінь» Кременчук.  

2. Про дату проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Авангард-2» Краматорськ – «Чорноморець-2» Одеса.  

 

1.Слухали: 

 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 
проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Миколаїв» Миколаїв – 
«Кремінь» Кременчук». 

До ПФЛ звернувся ФК «Миколаїв» (лист №652 від 09.09.2019 року) з 
приводу зміни дати проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Миколаїв» Миколаїв – «Кремінь» Кременчук з 15 вересня 2019 року на 14 
вересня 2019 року у зв’язку з проведенням заходів, присвячених 
святкуванню дня міста. 

Керуючись п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, враховуючи згоду обох клубів,- 

 
Вирішили: 

 
Змінити дату проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з 

футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Миколаїв» Миколаїв – «Кремінь» Кременчук з 15 вересня 2019 року на 14 
вересня 2019 року. 

 
 

 



2.Слухали: 

 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про дату 
проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2019/20 між командами «Авангард-2» 
Краматорськ – «Чорноморець-2» Одеса». 

До ПФЛ звернувся ФК «Чорноморець» Одеса (лист №212 від 
09.09.2019 року) з приводу зміни дати проведення матчу 9-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2019/20 між командами «Авангард-2» Краматорськ – «Чорноморець-2» 
Одеса з 15 вересня 2019 року на 12 вересня 2019 року у зв’язку з участю 
команди «Чорноморець-2» Одеса у двох матчах на виїзді. 

Керуючись п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, враховуючи згоду обох клубів,- 

 
Вирішили: 

 
Змінити дату проведення матчу 9-го туру чемпіонату України з 

футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Авангард-2» Краматорськ – «Чорноморець-2» Одеса з 15 вересня 2019 
року на 12 вересня 2019 року. 

 
 

 


