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ПРОТОКОЛ № 12

Порядок денний
1.

Про вилучення футболіста команди «Енергетик» Бурштин В. Данищука
18.09.2009 року у матчі 10-го туру першості першої ліги між командами
«Енергетик» Бурштин – «Прикарпаття» Івано-Франківськ.

2. Про порушення «Правил поведінки глядачів» вболівальниками ФК «Кримтеплиця»
19.09.2009 року на стадіоні «Кримтеплиця» під час матчу 10-го туру першості
першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – «ФК Харків» Харків.
3. Про вилучення футболіста команди «ФК Харків» Харків О. Скляра 22.09.2009 року
у матчі 11-го туру першості першої ліги між командами «ФК Харків» Харків –
«Геліос» Харків.
4. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста
команди «Енергетик» Бурштин В. Данищука 18.09.2009 року у матчі 10-го туру
першості першої ліги між командами «Енергетик» Бурштин – «Прикарпаття» ІваноФранківськ».
Згідно із записами у рапорті арбітра В. Бондаря на 54 хвилині матчу футболіст
команди «Енергетик» Бурштин В. Данищук навмисно ударив суперника, який не
володів м’ячем, за що був вилучений з поля. Це зазначено і в рапорті делегату матчу
О. Лазенка.
Обговоривши матеріали справи, 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 частини б) пункту 3 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу – відсторонити
футболіста команди «Енергетик» Бурштин Віктора Данищука на 3(три)
матчі.

2
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 члена ДК Голубєва О.В. «Про порушення «Правил поведінки
глядачів» вболівальниками ФК «Кримтеплиця» 19.09.2009 року на стадіоні
«Кримтеплиця» під час матчу 10-го туру першості першої ліги між командами
«Кримтеплиця» Молодіжне – «ФК Харків» Харків».
Згідно із записами у рапорті делегата В. Наскалова, на 65-66 хвилинах матчу у
секторі фан-клубу ФК «Кримтеплиця» вболівальники запалили димову шашку та
кинули на поле пластикову пляшку.
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 2.11 статті 8, пунктом 1.1. статті 13, пунктами 2 та 3 статті 21
Дисциплінарних правил ФФУ, пунктами 10 та 11 Додатку № 2 Дисциплінарних
правил ФФУ – за використання піротехнічних засобів (димової шашки) та кидання
на бігову доріжку предметів (пустої пластикової пляшки) вболівальниками
команди «Кримтеплиця» Молодіжне 19.09.2009 року на стадіоні «Кримтеплиця»
під час матчу 10-го туру першості першої ліги між командами «Кримтеплиця»
Молодіжне– «ФК Харків» Харків – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Кримтеплиця» Молодіжне – попередити.
2.

Зобов’язати
керівництво
ФК
«Кримтеплиця»
Молодіжне
провести
попереджувально-профілактичну 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.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста
команди «ФК Харків» Харків О. Скляра 22.09.2009 року у матчі 11-го туру першості
першої ліги між командами «ФК Харків» Харків – «Геліос» Харків».
Згідно із записами у рапорті арбітра В. Бондаря на 64 хвилині матчу футболіст
команди ФК Харків» Харків О. Скляр ударив суперника ногою в боротьбі за м’яч, за
що був вилучений з поля.
Обговоривши матеріали справи, 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,-
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Вирішили:
1. У порядку частини г) пункту 1 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за удар
суперника ногою в боротьбі за м’яч під час матчу – відсторонити футболіста
команди «ФК Харків» Харків Олександра Скляра 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.
IV. Різне. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Васильєва Д.Є. «Про висновки комісії з питань діяльності
і виконання ФК «Десна» Чернігів» та «Нива» Тернопіль статутних і регламентних
норм».
Розглянувши висновки та 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, статтею 78
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Висновки комісії з питань діяльності і виконання ФК «Десна» Чернігів» та
«Нива» Тернопіль статутних і регламентних норм прийняти до відома, надати
Центральній раді ПФЛ для розгляду.
2. Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття.

