
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 21 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
25  серпня 2021 року 

Порядок денний 

1. Про дату проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів другої ліги сезону 2021/22 між командами «Нива» 
Вінниця – «Рубікон» Київ. 

2. Про матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
другої ліги сезону 2021/22 між командами «Любомир» Ставище - 
«Чайка» Петропавлівська Борщагівка. 

 
1.Слухали: 

Інформацію менеджера по роботі з лігами ПФЛ Анненка С.О. «Про 
дату проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з футболу серед 
команд клубів другої ліги сезону 2021/22 між командами «Нива» Вінниця – 
«Рубікон» Київ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Вінниця (лист №39 від 21.08.2021р.) з 
приводу зміни дати проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2021/22 між командами 
«Нива» Вінниця – «Рубікон» Київ з 27 серпня на 28 серпня 2021 року у 
зв’язку з припиненням участі обох команд у Кубку України. 

Керуючись п. 7 статті 7 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2021/22, враховуючи згоду обох клубів,- 
 

Вирішили: 
 

Змінити дату проведення матчу 6-го туру чемпіонату України з 
футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2021/22 між командами 
«Нива» Вінниця – «Рубікон» Київ з 27 серпня на 28 серпня 2021 року. 

 
2.Слухали: 

Інформацію менеджера по роботі з лігами ПФЛ Анненка С.О. «Про 
матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої 
ліги сезону 2021/22 між командами «Любомир» Ставище - «Чайка» 
Петропавлівська Борщагівка». 



До ПФЛ звернувся ФК «Любомир» Ставище (лист №56 від 
20.08.2021р.) з проханням розглянути питання щодо проведення матчу 6-
го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів другої ліги 
сезону 2021/22 між командами «Любомир» Ставище - «Чайка» 
Петропавлівська Борщагівка на стадіоні «Центральний ім. Бруквенка» у смт. 
Макарів у зв’язку з реконструкцією стадіону «Колос» у смт. Ставище. 

Враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести  матч  6-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2021/22 між 
командами «Чайка» Петропавлівська Борщагівка - «Любомир» Ставище на 
стадіоні «Центральний ім. Бруквенка» смт. Макарів, а матч 21 -го туру між 
командами «Любомир» Ставище - «Чайка» Петропавлівська Борщагівка на 
стадіоні «Колос» у смт. Ставище. 

 

 

 


