
 
Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України» 

РІШЕННЯ № 28 

м. Київ, 
пров. Лабораторний, 7-а 

 
19 жовтня 2020 року 

Порядок денний 

1. Про матч 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2020/21 між командами «Агробізнес» Волочиськ - 
«Оболонь» Київ. 

2. Про матч 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів 
першої ліги сезону 2020/21 між командами «Нива» Тернопіль - 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

3. Про місце проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Альянс» Липова Долина – «Волинь» Луцьк. 

 

1.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про матч 
8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги 
сезону 2020/21 між командами «Агробізнес» Волочиськ - «Оболонь» Київ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Агробізнес» Волочиськ (лист від 19.10.2020р.) 
з проханням розглянути питання щодо проведення матчу «Агробізнес» 
Волочиськ - «Оболонь» Київ на стадіоні «Оболонь-Арена» у м. Київ у зв’язку 
з знаходженням м. Волочиськ у червоній зоні.  

Враховуючи згоду обох клубів,– 

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести  матч  8-го  туру  чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Оболонь» Київ - «Агробізнес» Волочиськ на стадіоні «Оболонь-Арена» у  
м. Київ, а матч 23-го туру між командами «Агробізнес» Волочиськ - 
«Оболонь» Київ на стадіоні «Юність» у м. Волочиськ. 

 

 

2.Слухали: 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про матч 
8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги 



сезону 2020/21 командами «Нива» Тернопіль - «Прикарпаття» Івано-
Франківськ». 

До ПФЛ звернувся ФК «Нива» Тернопіль (лист №56 від 19.10.2020р.) та 
ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ з проханням розглянути питання щодо 
проведення матчу «Нива» Тернопіль - «Прикарпаття» Івано-Франківськ на 
стадіоні «Хімік» у м. Калуш у зв’язку з знаходженням  
м. Тернопіль та м. Івано-Франківськ у червоній зоні.  

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

Вирішили: 

Змінити  господарів  поля  та  провести  матч  8-го  туру  чемпіонату 
України серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ - «Нива» Тернопіль на стадіоні «Хімік» у  
м. Калуш, а матч 23-го туру між командами «Нива» Тернопіль - 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ на стадіоні «Тернопільський міський 
стадіон» у м. Тернопіль. 

 

3.Слухали: 
 

Інформацію фахівця з організації змагань ПФЛ Анненка С.О. «Про місце 
проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 
клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Альянс» Липова Долина 
– «Волинь» Луцьк». 

До ПФЛ звернувся ФК «Альянс» Липова Долина з приводу проведення 
матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої 
ліги сезону 2020/21 між командами «Альянс» Липова Долина – «Волинь» 
Луцьк на стадіоні «Нафтовик» у м. Охтирка у зв’язку з знаходженням м. Суми 
у червоній зоні. 

Керуючись п. 3 статті 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 
серед команд клубів ПФЛ сезону 2020/21,- 

Вирішили: 

Дозволити проведення матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд клубів першої ліги сезону 2020/21 між командами «Альянс» 
Липова Долина – «Волинь» Луцьк на стадіоні «Нафтовик» у  
м. Охтирка при наявності всіх необхідних документів відповідно до 
Регламенту змагань. 

 

 

 

 


