
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 45 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
25 червня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20. 

2. Про дату проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Волинь» Луцьк – «Оболонь Бровар» Київ.  

3. Про дату проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Чорноморець» Одеса.  

 

1.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20». 

Керуючись п. 8 та 10 статті 6 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2019/20, за умови виконання 
всіма клубами першої ліги тимчасового протоколу для організації та 
проведення футбольних матчів в Україні,– 

Вирішили: 

Визначити наступні дати проведення матчів 22-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20: 

22-й тур 
  04 липня 2020 року (субота)          час початку 

169 Балкани - Минай 
170 Металіст 1925 - Гірник-Cпорт 
171 Агробізнес - Черкащина 
174 Кремінь - Волинь 
175 Інгулець - Авангард 
176 Рух - МФК Металург 

       05 липня 2020 року (неділя) 
172 Чорноморець - Миколаїв 



      06 липня 2020 року (понеділок)    
173 Оболонь Бровар - Прикарпаття    19:00 

 

2.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Волинь» Луцьк – 
«Оболонь Бровар» Київ. 

До ПФЛ звернувся ФК «Волинь» Луцьк (лист №81 від 24.06.2020 
року) з приводу зміни дати проведення матчу 21-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між 
командами «Волинь» Луцьк – «Оболонь Бровар» Київ з 29 червня на 30 
червня 2020 року в зв’язку з перенесенням матчу 20-го туру 
«Чорноморець» Одеса – «Волинь» Луцьк на 25 червня 2020 року через 
підозру на COVID-19 у футболістів «Волинь» Луцьк та проведенням 
додаткових аналізів, а також у зв’язку з проведенням 27 червня 2020 року 
на стадіоні «Авангард» Луцьк матчу 28-го туру УПЛ між командами 
«Карпати» - «Львів». 

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 21-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Волинь» Луцьк – «Оболонь Бровар» Київ з 29 червня на 30 червня 2020 
року. 
 

3.Слухали: 

Інформацію спортивного директора ПФЛ Мороза Є.В. «Про дату 
проведення матчу 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами «Прикарпаття» Івано-
Франківськ – «Чорноморець» Одеса». 

До ПФЛ звернувся ФК «Чорноморець» Одеса (лист №88 від 
23.06.2020 року) з приводу зміни дати проведення матчу 21-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2019/20 між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Чорноморець» 
Одеса з 29 червня на 30 червня 2020 року в зв’язку з перенесенням матчу 
20-го туру «Чорноморець» Одеса – «Волинь» Луцьк на 25 червня 2020 року 
через підозру на COVID-19 у футболістів «Волинь» Луцьк та проведенням 
додаткових аналізів. 

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 21-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2019/20 між командами 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Чорноморець» Одеса з 29 червня на 30 
червня 2020 року. 

 


