
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 77 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
22 березня 2021 року 

Порядок денний 

1. Про місце проведення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Яруд» Маріуполь – «Нікополь» Нікополь. 

2. Про місце проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Нива» Тернопіль – «Волинь» Луцьк. 

 
1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про місце 
проведення матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Яруд» Маріуполь – 
«Нікополь» Нікополь». 

До ПФЛ звернувся ФК «Яруд» Маріуполь (лист №18/21 від  
22.03.2021 року) з приводу проведення матчу 11-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між 
командами «Яруд» Маріуполь – «Нікополь» Нікополь у манежі  
СК «Іллічівець» у м. Маріуполь у зв’язку з несприятливими погодними 
умовами. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 11-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Яруд» Маріуполь – «Нікополь» Нікополь у манежі СК «Іллічівець»  
м. Маріуполь при наявності всіх необхідних документів відповідно до 
Регламенту змагань. 

2.Слухали: 
Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про місце 

проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 



клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Нива» Тернопіль – 
«Волинь» Луцьк». 

До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Тернопіль (лист №1/2203 від 
22.03.2021 року) з приводу проведення матчу 18-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між 
командами «Нива» Тернопіль – «Волинь» Луцьк на стадіону «Авангард» у  
м. Луцьк у зв’язку з несприятливими погодними умовами. 

Керуючись п. 4 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 18-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Нива» Тернопіль – «Волинь» Луцьк на стадіону «Авангард» м. Луцьк при 
наявності всіх необхідних документів відповідно до Регламенту змагань. 

 
 

 

 


