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Порядок денний
1. Про продовження розгляду справи «Про заяву від 16.09.2010 року колишнього
футболіста ФК «Сталь» Алчевськ
О. Бабака щодо непроведення з ним
розрахунків за контрактом.
2. Про лист ФК «Геліос» Харків щодо графіку сплати обов’язкового грошового внеску,
застосованого рішенням ДК від 03.11.2010 року.
3. Про вилучення футболіста команди «Енергетик» Бурштин І. Долотка 06.11.2010
року у матчі 19-го туру першості першої ліги між командами «Буковина» Чернівці–
«Енергетик» Бурштин.
4.

Про несвоєчасний початок матчу 19-го туру першості першої ліги між командами
«Нива» Вінниця – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка та порушення громадського
порядку вболівальниками під час цього ж матчу 06.11.2010 року.

5.

Про невиконання командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Кримтеплиця»
Молодіжне, «Зірка» Кіровоград та «Закарпаття» Ужгород вимог Регламенту
змагань в частині обов’язкової передачі інформації до ПФЛ про матч для
розміщення її на Інтернет-сайті.
І. СЛУХАЛИ:
Текст питання не опубліковано у зв’язку з прийнятим ДК рішенням.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Геліос» Харків щодо
графіку сплати обов’язкового грошового внеску, застосованого рішенням ДК від
03.11.2010 року».
3.11.2010 року ДК зобов’язав головного тренера команди «Геліос» Харків
Р. Покору - за некоректні та агресивні звинувачення (нецензурні висловлювання)
на адресу арбітра після матчу - перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ
обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень не пізніше семи
діб від дати отримання рішення ДК.
8.11.2010 року до ДК надійшов лист за вих. № 207 ФК «Геліос», в якому
просить затвердити графік сплати суми санкцій, визначеної рішенням ДК, у зв’язку з
нестабільним фінансовим становищем клубу.
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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, пунктом 7 статті 73, статтею 78,
а також враховуючи положення статті 12 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
Затвердити графік сплати обов’язкового грошового внеску ФК «Геліос» Харків,
застосованого рішенням ДК від 3.11.2010 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 голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди
«Енергетик» Бурштин І. Долотка 06.11.2010 року у матчі 19-го туру першості першої
ліги між командами «Буковина» Чернівці – «Енергетик» Бурштин».
Згідно із записами у рапорті арбітра С. Скрипака – на 90+3 хвилині матчу
футболіст команди «Енергетик» І. Долотко грубо штовхнув суперника руками після
зупинки гри, за що вилучений з поля. Це підтверджено рапортами делегата матчу
В. Науменка та асистента арбітра М. Маланчука.
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 4,5 і 7 статті 73,
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини а) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
грубий поштовх суперника руками після зупинки гри відсторонити футболіста
команди «Енергетик» Бурштин Ігоря Долотка на 2(два) 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.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про несвоєчасний початок матчу 19-го
туру першості першої ліги між командами «Нива» Вінниця – «Нафтовик-Укрнафта»
Охтирка та порушення громадського порядку вболівальниками під час цього ж матчу
06.11.2010 року».
У ході розгляду встановлено наступне.
Згідно із записами у рапорті арбітра К. Трахунова – матч розпочався із
затримкою на 4 хвилини, через запізнення автомобіля «швидкої допомоги». На 61
хвилині матчу – на поле вибіг вболівальник команди «Нива». Це підтверджено і
рапортами делегата матчу С. Шебека. Окрім цього, він додатково зазначив
«…працівниками міліції не чітко проводився огляд вболівальників при вході на
стадіон, що призвело до запалення на 87 хвилині матчу вболівальники командигосподарів димової шашки».
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9.11.2010 року до адміністрації ПФЛ надійшов лист ФК «Нива» Вінниця за
вих. № 115, в якому повідомляється, що автомобіль «швидкої допомоги» затримався
через надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.
Порушника, що вибіг на поле, співробітники міліції вчасно вивели за межі стадіону.
Проаналізувавши документальні матеріали та обговоривши питання по суті,
ДК прийшов до висновку:
1. Матч між командами «Нива» Вінниця – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка розпочався
несвоєчасно з поважних причин.
2. ФК «Нива» Вінниця, як господар - поля, належним чином не забезпечив:
- огляд вболівальників, внаслідок чого вони пронесли та підпалили один
піротехнічний засіб;
- присутність представників органів правопорядку в кількості, достатній для протидії
порушенням громадського порядку на стадіоні під час матчу, що призвело до появи
на футбольному полі вболівальника команди.
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 пунктів 1, 3, 6 та 7 статті 23, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань,
пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, статті 40
Дисциплінарних правил ФФУ (у редакції 2009 року), пунктів 10 і 12 Додатку 2
Дисциплінарних правил ФФУ(у редакції 2009 року), а також враховуючи, що
порушення допущені вперше у сезоні 2010-2011 років та застосовуючи положення
статті 29 Дисциплінарних правил ФФУ - за несанкціоновану появу в ігровій зоні
сторонніх осіб та використання вболівальниками команди одного піротехнічного
засобу – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний
клуб «Нива» Вінниця:
1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 500 (п’ятсот) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.
1.2. Додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками
клубу щодо недопущення в подальшому порушень громадського порядку 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 голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання футбольними клубами
«Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Кримтеплиця» Молодіжне, «Зірка» Кіровоград та
«Закарпаття» Ужгород вимог Регламенту змагань в частині обов’язкової передачі
інформації до ПФЛ про матч для розміщення її на Інтернет-сайті».
У ході слухань встановлено наступне.
11 та 15 листопада 2010 року до ДК надійшли службові записки спеціаліста
аналітичного центру ПФЛ О. Степаненко щодо невиконання клубами «Прикарпаття»
Івано-Франківськ, «Кримтеплиця» Молодіжне, «Зірка» Кіровоград та «Закарпаття»
Ужгород вимог пункту 10 статті 27 Регламенту змагань.
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Даним пунктом передбачено, що клуби-господарі поля під час матчу
повинні передавати до ПФЛ за телефонами +38 050 411 73 06 (для першої ліги),
+38 063 235 66 53 (для другої ліги) наступну оперативну інформацію (on-line) для
розміщення її на Інтернет-сайті pfl.ua:
а) час початку матчу;
б) час, прізвище та ім’я футболістів, які отримали дисциплінарні санкції або
забили гол;
в) час, прізвище та ім’я футболіста, який не реалізував одинадцятиметровий
удар;
г)

час закінчення матчу.

Зазначені вимоги Регламенту змагань не виконані:
- ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ 5 листопада 2010 року під час матчу 19-го туру
першості першої ліги між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Сталь»
Алчевськ та повторно 10 листопада під час матчу 9-го туру між командами
«Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Динамо-2» Київ;
- ФК «Закарпаття» Ужгород 14 листопада під час матчу 20-го туру першості першої
ліги між командами «Закарпаття» Ужгород – «Прикарпаття» Івано-Франківськ;
- ФК «Зірка» Кіровоград 14 листопада під час матчу 20-го туру першості першої ліги
між командами «Зірка» Кіровоград – «Арсенал» Біла Церква;
- ФК «Кримтеплиця» Молодіжне 14 листопада під час матчу 20-го туру першості
першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – «Нива» Вінниця.
Розглянувши матеріали справи та обговоривши питання по суті, ДК прийшов
до висновку:
Несвоєчасна передача клубом оперативної інформації унеможливлює ведення
on-line трансляції матчів належним чином, внесення змін про хід матчу та своєчасне
донесення інформації до інтернет - користувачів.
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 пункту 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУза невиконання вимог пункту 10 статті 27 Регламенту змагань – Товариство з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Закарпаття» Ужгород,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Кримтеплиця»
Молодіжне та Футбольний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ – попередити.
2. Звернути увагу керівників ФК «Закарпаття», ФК «Прикарпаття», ФК «Зірка» та ФК
«Кримтеплиця» – у разі повторення подібних порушень у сезоні змагань 2010 2011 років, до клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції,
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ.
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.

