
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 44 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
6 листопада 2020 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Кривбас» Кривий Ріг – «Яруд» Маріуполь. 

2. Про перенесення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Оболонь-2» Буча – «Карпати» Львів. 

 
1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Кривбас» Кривий Ріг – 
«Яруд» Маріуполь». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №23 від 8.10.2020 року  матч 6-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Кривбас» Кривий Ріг – «Яруд» Маріуполь було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з захворюванням на COVID-19 
чотирнадцяти футболістів команди «Кривбас» Кривий Ріг. 

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 6-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Кривбас» Кривий Ріг – «Яруд» Маріуполь 11 листопада 2020 року. 

 
 

2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Оболонь-2» Буча – 
«Карпати» Львів». 



Рішенням Адміністрації ПФЛ №37 від 30.10.2020 року  матч 9-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Оболонь-2» Буча – «Карпати» Львів було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з масовим захворюванням на 
COVID-19 футболістів команди «Оболонь-2» Буча. 

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 9-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Оболонь-2» Буча – «Карпати» Львів 17 листопада 2020 року. 
 

 

 

 


