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ПРОТОКОЛ № 14

Порядок денний
1. Про вилучення футболіста команди «Нива» Тернопіль В. Куянова 03.10.2009 року
у матчі 13-го туру першості другої ліги між командами «Фенікс-Іллічівець»
Калініно– «Нива» Тернопіль.
2. Про вилучення із технічної площі головного тренера команди «Сталь» Алчевськ
В. Плотнікова 03.09.2009 року під час матчу 13-го туру першості першої ліги між
командами «Сталь» Алчевськ – «ФК Львів» Львів.
3. Про недисципліновану поведінку офіційних осіб та футболістів команди «Нива»
Вінниця 27.09.2009 року після матчу 9-го туру першості другої ліги між командами
«ПФК Нива» Вінниця – «Верес» Рівне.
4. Про неправомірні дії та групові порушення Правил поведінки на стадіоні
вболівальниками команди «Нива» Вінниця 27.09.2009 року під час та після матчу
9-го туру першості другої ліги між командами «ПФК Нива» Вінниця – «Верес»
Рівне.
5. Про звернення ФК «Буковина» Чернівці стосовно систематичного порушення
трудової дисципліни та невиконання умов контракту футболістом Ю. Бахтіяровим.
6.

Про запалення піротехнічних засобів на стадіоні «Трудові резерви»
вболівальниками команди «Рось» Біла Церква 06.10.2009 року у матчі 3-го туру
Кубка Ліги між командами «Арсенал» Біла Церква – «Рось» Біла Церква.

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Нива» Тернопіль В. Куянова 03.10.2009 року у матчі 13-го туру першості другої ліги
між командами «Фенікс-Іллічівець» Калініно – «Нива» Тернопіль».
Згідно із записами у рапорті арбітра П. Чижевського на 86 хвилині матчу
футболіст команди «Нива» Тернопіль В. Куянов під час гри, здійснюючи підкат в
боротьбі за м’яч, стрибнув двома ногами вперед на суперника. Даний ігровий епізод
арбітром був розцінений як небезпечний напад на суперника, який володів м’ячем, з
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можливістю нанесення травми, за що В. Куянов вилучений з поля. Це зазначено і в
рапорті делегата матчу В. Борзила.
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 частини б) пункту 2 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення
травми – відсторонити футболіста команди «Нива» Тернопіль В’ячеслава
Куянова 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.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення із технічної площі
головного тренера команди «Сталь» Алчевськ В. Плотнікова 03.09.2009 року під час
матчу 13-го туру першості першої ліги між командами «Сталь» Алчевськ – «ФК Львів»
Львів».
Згідно із записами у рапорті арбітра Ю. Вакса на 47 хвилині матчу, за незгоду з
його рішеннями з технічної площі був вилучений головний тренер команди «Сталь»
Алчевськ В. Плотніков.
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 пункту 3 статті 17 Дисциплінарних правил ФФУ – за незгоду з
рішеннями арбітра – відсторонити головного тренера «Сталь» Алчевськ
Вадима В’ячеславовича Плотнікова 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.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про недисципліновану поведінку
офіційних осіб та футболістів команди «Нива» Вінниця 27.09.2009 року після матчу 9го туру першості другої ліги між командами «ПФК Нива» Вінниця – «Верес» Рівне».
Дослідивши наявні матеріали справи та обговоривши питання по суті, а також
з метою прийняття виваженого і неупередженого рішення по справі, керуючись
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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.

Повторно розглянути питання на наступному засіданні ДК за участю арбітрів
М. Криновоноса, О. Драчова та делегата матчу М. Овчара, а також директора ФК
«Нива» Вінниця П. Н. Касанова, тренера команди «Нива» Вінниця В. Білоконя,
представника клубу «Верес» Рівне.

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. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про неправомірні дії та групові
порушення Правил поведінки на стадіоні вболівальниками команди «Нива» Вінниця
27.09.2009 року під час та після матчу 9-го туру першості другої ліги між командами
«ПФК Нива» Вінниця – «Верес» Рівне».
Розглянувши та обговоривши наявні 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. Розглянути питання на наступному засідання ДК за участю представників клубів
ФК «Нива» Вінниця, «Верес» Рівне, футболіста команди «Верес» Д. Бєлова,
делегата матчу М. Овчара та отримання відповідної інформації по суті справи від
правоохоронних органів, задіяних для забезпечення 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 інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про звернення ФК «Буковина»
Чернівці стосовно систематичного порушення трудової дисципліни та невиконання
умов контракту футболістом Ю. Бахтіяровим».
Розглянувши та обговоривши наявні документи, ДК прийшов до висновку, що
наданих ФК «Буковина» Чернівці матеріалів по справі недостатньо для вирішення
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,-
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Вирішили:
1. Зобов’язати ФК «Буковина» Чернівці надати до ДК належним чином завірені копії
документів що мають відношення до справи, у тому числі: документи про
порушення Ю. Бахтіяровим контрактних зобов’язань, накази про накладення на
нього дисциплінарних стягнень, про розірвання клубом контракту в
односторонньому порядку, табелі обліку робочого часу та інші документи, які
мають відношення по справі.
2. Розглянути питання на засіданні ДК після отримання зазначених документів, за
участю представників ФК «Буковина» Чернівці та футболіста Ю. Бахтіярова.
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 запалення піротехнічних
засобів на стадіоні «Трудові резерви» вболівальниками команди «Рось» Біла Церква
06.10.2009 року у матчі 3-го туру Кубка Ліги між командами «Арсенал» Біла Церква –
«Рось» Біла Церква».
Згідно із записами у рапорті делегата Є. Павленка на 81 хвилині матчу, в
секторі № 17, вболівальники команди «Рось» Біла Церква запалили 3 фаєри.
Обговоривши наявні матеріали справи та враховуючи, що відповідно до
пункту 4 статті 73 Дисциплінарних правил ФФУ обставини та інциденти у звітах
арбітрів та делегата матчу, є достовірними і незаперечними, 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. статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктами 2 та 3 статті 21
Дисциплінарних правил ФФУ та пунктом 10 Додатку до Дисциплінарних правил
ФФУ, пунктом 2 статті 45 Регламенту змагань – за використання глядачами
піротехнічних засобів 06.10.2009 року у матчі 3-го туру Кубка Ліги між командами
«Арсенал» Біла Церква – «Рось» Біла Церква - зобов’язати Футбольний клуб
«Рось - Ригонда» Біла Церква перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ
обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) 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.

