
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 60 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
23 листопада 2020 року 

Порядок денний 

1. Про перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Чорноморець» Одеса – «Волинь» Луцьк. 

2. Про перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Дніпро» Черкаси – «Енергія» Нова Каховка. 

3. Про перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Нікополь» 
Нікополь – «Таврія» Сімферополь. 

4. Про місця проведення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами  
«Нива» Тернопіль – «Кристал» Херсон. 

 
1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Чорноморець» Одеса – 
«Волинь» Луцьк». 

До ПФЛ звернувся ФК «Чорноморець» Одеса (лист №112 від 
23.11.2020р.) з приводу перенесення матчу 15-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Чорноморець» Одеса – «Волинь» Луцьк у зв’язку з захворюванням на 
COVID-19 сімнадцяти та травмуванням п’ятьох футболістів команди 
«Чорноморець» Одеса. 

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

 
Вирішили: 

Перенести матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Чорноморець» 
Одеса – «Волинь» Луцьк, який мав відбутися 25 листопада 2020 року, на 



пізніший термін.  
Якщо до 26 листопада 2020 року клуби «Чорноморець» Одеса та 

«Волинь» Луцьк не погодять нову дату проведення матчу 15-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 
2020/21 між командами «Чорноморець» Одеса – «Волинь» Луцьк, дату 
цього матчу буде визначено Адміністрацією ПФЛ. 
2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Дніпро» Черкаси – 
«Енергія» Нова Каховка». 

До ПФЛ звернувся ФК «Енергія» Нова Каховка (лист №130 від 
23.11.2020р.) з приводу перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Дніпро» Черкаси – «Енергія» Нова Каховка у зв’язку з захворюванням на 
COVID-19 шести та травмуванням двох футболістів команди «Енергія» 
Нова Каховка. 

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

 
Вирішили: 

Перенести матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Дніпро» Черкаси 
– «Енергія» Нова Каховка, який мав відбутися 25 листопада 2020 року, на 
пізніший термін.  

Якщо до 26 листопада 2020 року клуби «Дніпро» Черкаси та «Енергія» 
Нова Каховка не погодять нову дату проведення матчу 10-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Дніпро» Черкаси – «Енергія» Нова Каховка, дату 
цього матчу буде визначено Адміністрацією ПФЛ. 
 

3.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про 
перенесення матчу 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами «Нікополь» Нікополь – 
«Таврія» Сімферополь». 

Рішенням Адміністрації ПФЛ №40 від 3.11.2020 року  матч 10-го туру 
чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 
2020/21 між командами «Нікополь» Нікополь – «Таврія» Сімферополь було 
перенесено на пізніший термін у зв’язку з захворюванням на COVID-19 
шістнадцяти футболістів команди «Таврія» Сімферополь. 

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 10-го туру чемпіонату України з 

футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Нікополь» Нікополь – «Таврія» Сімферополь 28 листопада 2020 року. 

 
4.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про місця 
проведення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Нива» Тернопіль – 
«Кристал» Херсон». 

До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Тернопіль (лист №70 від 23.11.2020р.) з 
приводу проведення матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Нива» 
Тернопіль – «Кристал» Херсон на стадіоні «Юність» у м. Волочиськ у зв’язку 
з поганим станом газону футбольного поля стадіону «Тернопільський 
міський стадіон» у м. Тернопіль. 

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

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 15-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Нива» Тернопіль – «Кристал» Херсон на стадіоні «Юність» у м. Волочиськ 
при наявності всіх необхідних документів відповідно до Регламенту 
змагань. 

 
 

 

 


