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ПРОТОКОЛ № 17

Порядок денний
1. Про вилучення із технічної площі головного тренера команди «Моршин» Моршин
О. Томаха 24.10.2009 року у матчі 13-го туру першості другої ліги між командами
«Моршин» Моршин – «Рось» Біла Церква.
2. Про запалення піротехнічних засобів на стадіоні «Сокіл» м. Стрий 24.10.2009 року
у матчі 13-го туру першості другої ліги між командами «Моршин» Моршин – «Рось»
Біла Церква.
3. Про запалення піротехнічного засобу вболівальниками команди «Прикарпаття»
Івано-Франківськ на стадіоні «Рух» 23.10.2009 р. у матчі 16-туру першості першої
ліги між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Волинь» Луцьк.
4.

Про запалення піротехнічних засобів вболівальниками команди ПФК
«Севастополь» на стадіоні «Дружба» Бахчисарай 25.10.2009 року у матчі 16-туру
першості першої ліги між командами ПФК «Севастополь» - ФК «Геліос» Харків.

5. Про вилучення футболіста команди «Шахтар-3» Донецьк О. Найок 01.11.2009 року
у матчі 15-го туру першості другої ліги між командами «Титан» Армянськ –
«Шахтар-3» Донецьк.
6. Про несвоєчасний початок матчу 01.11.2009 року 13-го туру другої ліги між
командами ФК «Олімпік» Донецьк – ФК «Шахтар» Свердловськ.
7. Про вилучення з технічної площі головного тренера команди «Горняк-Спорт»
Комсомольськ Ю. Малигіна 01.11.2009 року у матчі 15-го туру першості команд
другої ліги між командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Дніпро-75»
Дніпропетровськ.
8.

Про
заяву
колишнього
А. Гітченка від 22.10.2009 року.

футболіста

команди

ПФК

«Олександрія»

9. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПУМА Україна» від
27.09.2009 року № 17-09/02.
10. Різне.
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І. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення із технічної площі
головного тренера команди «Моршин» Моршин О. Томаха 24.10.2009 року у матчі
13-го туру першості другої ліги між командами «Моршин» Моршин – «Рось» Біла
Церква».
Згідно із записами у рапорті арбітра Л. Харка на 81 хвилині матчу із технічної
площі вилучений головний тренер команди «Моршин» О. Томах за нецензурні
висловлювання на адресу асистента арбітра та незгоду з його рішенням. Це
зазначено і в рапорті делегата матчу В. Кошури.
Обговоривши питання по суті та керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 2.4. статті 13, пункту 3 статті 17, пункту 1.3. статті 24
Дисциплінарних правил ФФУ – за нецензурні висловлювання на адресу асистента
арбітра та незгоду з його рішенням під час матчу – відсторонити головного
тренера команди «Моршин» Моршин Олександра Олександровича Томаха від
виконання своїх обов’язків на 1(один) матч.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про запалення піротехнічних
засобів на стадіоні «Сокіл» м. Стрий 24.10.2009 року у матчі 13-го туру першості
другої ліги між командами «Моршин» Моршин – «Рось» Біла Церква.».
Згідно із записами у рапорті делегата В. Кошури на 2 хвилині матчу
вболівальниками команди «Моршин» Моршин було запалено один файєр, який
відразу ж загасили.
На 90+1 хвилині – фаєр запалили вболівальники команди «Рось» Біла Церква.
Але за інформацією ФК «Моршин» (лист від 26.10.2009 року № 48) команда гостей
«Рось» Біла Церква не повідомляла про приїзд своїх вболівальників на цей матч.
Відповідно до пункту 1 статті 11 Регламенту змагань клуб-господар поля несе
відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час і після матчу на
стадіоні.
Директивою Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 21.09.2009 року
передбачено, що клуб—гість матчу, який своїми діями не засвідчує перебування
вболівальників на матчі, що відбудеться – не несе відповідальності за поведінку
уболівальників, які порушують порядок на трибуні.
Розглянувши та обговоривши питання по суті та керуючись пунктом 2 статті 25
Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11,

3
пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті
73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1 статті 11 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 13, пункту 3
статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ та враховуючи, що порушення у вигляді
запалення на стадіоні клубу-господаря поля піротехнічних засобів (2 фаєри),
допущено вперше – Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Моршин» - попередити.
2. Звернути увагу Інспекторського комітету щодо недостатньої інформації, зазначеної
у рапорті делегата матчу В. Кошури, відповідно до Директиви КДК від 21.09.2009
року.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про запалення піротехнічного засобу
вболівальниками команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ
на стадіоні «Рух»
23.10.2009 р. у матчі 16-туру першості першої ліги між командами «Прикарпаття»
Івано-Франківськ – «Волинь» Луцьк».
Згідно із записами у рапорті делегата Б. Кар`пяка на 85 хвилині матчу
вболівальниками у фан-секторі ФК «Прикарпаття» було запалено один файєр, який
відразу ж загасили.
Обговоривши питання по суті та враховуючи, що порушення допущено ФК
«Прикарпаття» Івано-Франківськ вперше в сезоні 2008/2009 років, керуючись пунктом
2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2
статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і
7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1 статті 11, пункту 4 статті 24 Регламенту змагань, пункту 1.1.
статті 13, пункту 2 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ– за використання
вболівальниками одного піротехнічного засобу під час матчу – Футбольний клуб
«Прикарпаття» Івано-Франківськ – попередити.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про запалення піротехнічних засобів
вболівальниками команди ПФК «Севастополь» на стадіоні «Дружба» Бахчисарай
25.10.2009 року у матчі 16-туру першості першої ліги між командами ПФК
«Севастополь» - ФК «Геліос» Харків».
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Згідно із записами у рапорті делегата С. Дзю б
и на 86 хвилині матчу
вболівальники команди ПФК «Севастополь» запалили дві домові шашки.
Арбітр матчу В. Дяденко у своєму рапорті зазначив, що на 86 хвилині із-за
димової завіси вимушений був зупинити матч на одну хвилину.
У сезоні 2009/2010 років за використання вболівальниками піротехнічних
засобів до ПФК «Севастополь» ДК застосовував дисциплінарні санкції.
Обговоривши питання по суті, враховуючи повторність порушення, керуючись
пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4,
пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54,
пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1 статті 11, пункту 4 статті 24, пункту 2 статті 45 Регламенту
змагань, пункту 2.11 статті 8, статті 10, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 та 3 статті
21 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 10 Додатку № 2 Дисциплінарних правил
ФФУ та виконуючи директиву ФФУ від 21.09.009 року – за використання
вболівальниками команди ПФК «Севастополь» піротехнічних засобів, врезультаті
чого зупинявся матч – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб Севастополь» перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ
обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень не
пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.
2.

Зобов’язати керівництво ПФК «Севастополь» провести попереджувальнопрофілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо недопущення фактів
неправомірних дій та порушення «Правил поведінки глядачів» до, під час та
після матчу.

У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Шахтар-3» Донецьк О. Найок 01.11.2009 року у матчі 15-го туру першості другої ліги
між командами «Титан» Армянськ – «Шахтар-3» Донецьк».
Згідно із записами у рапорті арбітра О. Павлюка на 83 хвилині матчу футболіст
команди «Шахтар-3» О. Найок навмисно ударив ногою суперника, який не володів
м’ячем, під час гри, за що був вилучений з поля. Про це зазначено і в рапорті
делегата матчу І. Карпенка.
Обговоривши питання по суті, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
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1. У порядку частини б) пункту 3 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
навмисний удар суперника, який не володів м’ячем, під час матчу – відсторонити
футболіста команди «Шахтар-3» Донецьк Олександра Найока на 3(три)
матчі.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про несвоєчасний початок матчу
01.11.2009 року 13-го туру другої ліги між командами ФК «Олімпік» Донецьк – ФК
«Шахтар» Свердловськ».
Згідно із записами у рапорті делегата матчу О. Коваля зазначено, що клубгосподар ФК «Олімпік» Донецьк відповідно до регламентних норм своєчасно
повідомив органи правопорядку та інші відомства про дату та час проведення матчу
13-го туру другої ліги між командами ФК «Олімпік» Донецьк – ФК «Шахтар»
Свердловськ. Але даний матч розпочався із запізненням на 25 хвилин, через
несвоєчасне прибуття працівників міліції.
ФК «Олімпік» Донецьк підтвердив це та надав пояснення (лист від 02.11.2009
року № 68), що у зв’язку із епідемічною ситуацією (хворобою працівників міліції)
наряд міліції, який був задіяний для матчу між командами ФК «Олімпік» Донецьк – ФК
«Шахтар» Свердловськ, був відділом внутрішніх справ додатково залучений у цей же
день для матчу Прем’єр Ліги за участю команди «Металург» Донецьк.
Обговоривши питання по суті, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 2.10. статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил та
враховуючи, що таке порушення допущене вперше, а також форс-мажорні
обставини – Футбольний клуб «Олімпік» Донецьк – попередити.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення з технічної площі
головного тренера команди «Горняк-Спорт» Комсомольськ Ю. Малигіна 01.11.2009
року у матчі 15-го туру першості команд другої ліги між командами «Гірник-Спорт»
Комсомольськ – «Дніпро-75» Дніпропетровськ».
Згідно із записами у рапорті арбітра К. Монзуль на 86 хвилині матчу за
нецензурні та образливі висловлювання на адресу арбітра вилучений із технічної
площі головний тренер команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ Ю. Малигін. Окрім
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того, у
додатковому рапорті К. Монзуль зазначила, що будучи вилученим,
Ю. Малигін на 89 хвилині матчу вибіг із під трибунного приміщення та апелював на її
адресу. Після матчу, коли бригада арбітрів залишала поле, Ю. Малигін та невідомі
особи нецензурно висловилися на її адресу. Це зазначено і в рапорті делегата матчу
О. Латоші.
У сезоні 2009/2010 років за нецензурні висловлювання на адресу арбітра до
головного тренера команди Ю. Малигіна та клубу «Гірник-Спорт» Комсомольськ ДК
застосовував дисциплінарні санкції.
Обговоривши питання по суті, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пунктів 1,2 та 3 статті 24 Регламенту змагань, статті 10, пунктів 2.3., 2.4.
та 2.5. статті 13, пункту 3 статті 17, пунктів 1.2. та 1.3 статті 24, статті 25, статті 37
Дисциплінарних правил ФФУ – за нецензурні висловлювання на адресу арбітра та
неетичну поведінку 01.11.2009 року під час матчу першості другої ліги між
командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Дніпро-75» Дніпропетровськ,
враховуючи повторність такого порушення – заборонити головному тренеру
команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ Юрію Володимировичу Малигіну
знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та
контактувати зі своєю командою до та під час 3 (трьох) наступних матчів.
2. У порядку пункті 4 статті 24 Регламенту змагань, статті 10, пунктів 1.3. статті 13,
пункту 2 статті 21, пунктів 1.2. та 1.3. статті 24, пункту 6 статті 37 Дисциплінарних
правил ФФУ, пункту 18 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45
Регламенту змагань – за нецензурні висловлювання на адресу арбітра головного
тренера Ю. Малигіна – зобов’язати Футбольний клуб «Гірник-Спорт»
Комсомольськ перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий
грошовий внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше семи діб від
дати отримання рішення ДК.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву колишнього футболіста
команди ПФК «Олександрія» А. Гітченка від 22.10.2009 року».
15 жовтня 2009 року відкрито провадження за звернення футболіста
А. Гітченко щодо невиконання «ПФК Олександрія» Олександрія контрактних
зобов’язань.
22.10.2009 року надійшла заява А. Гітченка щодо відсутності претензій до ПФК
«Олександрія».

7
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ - провадження по справі за
заявою А. Гітченка щодо невиконання ПФК «Олександрія» контрактних
зобов’язань – закрити.
2. Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про звернення Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПУМА Україна» від 27.09.2009 року № 17-09/02».
У ході слухань встановлено наступне.
До ДК 13 жовтня 2009 року надійшла заява від ТОВ «ПУМА Україна» щодо
непроведення ФК Десна» Чернігів розрахунків за спортивну екіпіровку.
Відповідно до статті 24 Статуту ПФЛ ДК розглядає питання та приймає
рішення стосовно порушень статутних, регламентних норм, Правил гри та спірних
питань, що виникають між клубами, керівниками та футболістами, а також іншими
особами, які працюють або задіяні в структурах ПФЛ. Це також передбачено і
вимогами статті 43 Регламенту змагань.
Питання, що викладене у зверненні ТОВ «ПУМА Україна» не відноситься до
компетенції ДК, носить господарський характер і є предметом розгляду у судах
загальної юрисдикції.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У відкритті провадження за заявою ТОВ «ПУМА Україна» - відмовити.
2. Направити звернення та претензії ТОВ «ПУМА Україна» до ФК «Десна» Чернігів за
належністю.
3. Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
Х. Різне. СЛУХАЛИ:
Інформацію виконуючого обов’язки виконавчого директора Бальчоса М. В.
«Про лист Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 04.10.2009 року».
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
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1. Лист Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 04.10.2009 року прийняти до
відома та виконання.
2. Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

