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ПРОТОКОЛ № 16 

Порядок денний 
1. Про інцидент, який виник 10.10.2009 року у перерві матчу 14-туру першості першої 

ліги між командами «ФК Львів» Львів - «Кримтеплиця» Молодіжне. 
 
2. Про несвоєчасне подання офіційним представником команди «Кримтеплиця» 

Молодіжне заповненого листа рапорту арбітра 10.10.2009 року перед матчем 14-
туру першості першої ліги між командами «ФК Львів» Львів - «Кримтеплиця» 
Молодіжне. 

 
3. Про неправомірні дії вболівальників команди «Верес» Рівне 10.10.2009 року під 

час матчу 11-го туру першості другої ліги між командами «Буковина» Чернівці – 
«Верес» Рівне. 

 
4. Про порушення громадського порядку на стадіоні «Спорт-Арена» м. Молодіжне 

вболівальниками команди ПФК «Севастополь» 18.10.2009 року під час матчу 15-
туру першості першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – ПФК 
«Севастополь». 

 
5. Про лис т ФК «Рось-Ригонда» Біла Церква щодо правомірності участі футболіста 

Зази Цоцхалашвілі за команду «Зеніт» Боярка 22.09.2009 року у матчі 2-туру Кубку 
Ліги  між командами «Рось» Біла Церква – «Зеніт» Боярка. 

 
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Голубєва  О. В. «Про інцидент, який виник 10.10.2009 
року у перерві матчу 14-туру першості першої ліги між командами «ФК Львів» Львів - 
«Кримтеплиця» Молодіжне». 

 
У ході слухань встановлено наступне. 
За матеріалами справи у перерві матчу один із юних футболістів, який був 

задіяний ФК «Львів» для подання м’яча, неетично висловився на адресу одного із 
футболістів ФК «Кримтеплиця». 

 
Розглянувши матеріали справи 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, 
пунктами 4 і 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
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Вирішили: 
 

1. У порядку пункту 6 статті 11 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 14, пункту 2 
статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ - за неетичну поведінку юного футболіста, 
задіяного для подавання м’ячів під час матчу, що не відповідає встановленим 
спортивним нормам – Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний 
клуб «Львів» - попередити. 

 
2. Зобов’язати керівництво ТОВ ФК «Львів» провести попереджувально-

профілактичну та виховну роботу серед юних футболістів щодо недопущення 
порушень спортивних норм до, під час та після матчу. 

 
3. Звернути увагу Інспекторського комітету на ненадання делегатом матчу  

Ю. Корбутом належної інформації щодо зазначеного інциденту під час 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. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва  О. В. «Про несвоєчасне подання офіційним 

представником команди «Кримтеплиця» Молодіжне заповненого листа рапорту 
арбітра 10.10.2009 року перед матчем 15-туру першості першої ліги між командами 
«ФК Львів» Львів - «Кримтеплиця» Молодіжне». 

 
Згідно із записами у рапорті арбітра матчу С. Скирди офіційний представник 

команди «Кримтеплиця» заповнений лист рапорту надав на 27 хвилин пізніше 
встановленого терміну, що є порушенням пункту 3 статті 20 Регламенту змагань. Це 
зазначено і в рапорті делегата матчу Ю. Корбута. 

 
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 3 статті 20 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 13, пункту 1.5. 

статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ – за неналежне виконання вимог 
Регламенту змагань щодо оформлення документації з проведення змагань перед 
матчем 15-туру першості першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – 
ПФК «Севастополь – Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний 
клуб «Кримтеплиця» Молодіжне – 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. 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ:  
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Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про неправомірні дії вболівальників 
команди «Верес» Рівне 10.10.2009 року під час матчу 11-го туру першості другої ліги 
між командами «Буковина» Чернівці – «Верес» Рівне». 

 
Згідно із записами у рапорті делегата М. Прозорівського «…на 48 хвилині 

матчу «фани» команди «Верес» Рівне запалили димову шашку, яку негайно загасили 
працівники органів правопорядку». 

 
Наявні документальні матеріали справи підтверджують приналежність фанів 

до вболівальників команди «Верес» Рівне. 
 
Обговоривши питання по суті, враховуючи, що порушення допущено 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 2 статті 11, пункту 4 статті 24 Регламенту змагань, пункту 1.1. 

статті 14, пункту 2 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 10 Додатку № 2 
Дисциплінарних правил ФФУ та виконуючи директиву ФФУ від 21.09.009 року – за 
використання вболівальниками піротехнічних засобів під час  матчу – Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Верес» Рівне – 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 порушення громадського порядку 
на стадіоні «Спорт-Арена» м. Молодіжне вболівальниками команди ПФК 
«Севастополь» 18.10.2009 року під час матчу 15-туру першості першої ліги між 
командами «Кримтеплиця» Молодіжне – ПФК «Севастополь». 
 
 У ході слухань встановлено. 
  Згідно із записами у рапорті делегата матчу О. Дегтяря на матчі були присутні 
вболівальники команди ПФК «Севастополь» в кількості близько 450 чоловік, які під 
час матчу викрикували нецензурні висловлювання на адресу команди 
«Кримтеплиця» Молодіжне, а в кінці гри – на адресу арбітра. На 89 та 90+1 хвилинах 
матчу була спроба вболівальників підпалити файєр, яка локалізована працівниками 
органів правопорядку.  
 Наявні документальні матеріали справи підтверджують приналежність фанів 
до вболівальників команди «ПФК «Севастополь». 
 

За подібне порушення регламентних норм (неправомірні дії вболівальників - 
нецензурні та образливі висловлювання на адресу арбітрів, використання ними 
піротехнічного засобу під час матчу) ПФК «Севастополь»  допускалось і раніше, за 
що ДК до клубу застосовував дисциплінарні санкції. 
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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 статті 11, пункту 4 статті 24, пункту 2 статті 45 Регламенту 
змагань, статті 10, пункту 1.3. статті 14, пункту 2 статті 21 Дисциплінарних правил 
ФФУ, пункту 8 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ та виконуючи директиву 
ФФУ від 21.09.009 року – за неправомірні дії (нецензурні висловлювання) 
вболівальників під час матчу  – зобов’язати Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Футбольний клуб Севастополь» перерахувати на 
розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2000 (дві 
тисячі) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК. 

2. Зобов’язати керівництво ПФК «Севастополь» 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. 

 
V. СЛУХАЛИ:  
Інформацію члена ДК Голубєва  О. В. «Про лист ФК «Рось-Ригонда» Біла 

Церква щодо правомірності участі футболіста Зази Цоцхалашвілі за команду «Зеніт» 
Боярка 22.09.2009 року у матчі 2-туру Кубку Ліги  між командами «Рось» Біла 
Церква– «Зеніт» Боярка». 
 
 У ході слухань встановлено. 

22 вересня 2009 року відповідно до Положення про змагання «Кубок Ліги» за 
команду «Зеніт» Боярка заявлений футболіст Заза Цоцхалашвілі. 

Згідно до вимог статті 17 Регламенту Федерації футболу України зі статусу і 
трансферу футболістів футболіст повинен бути зареєстрований Федерацією футболу 
України для участі в організованому футболі в якості професіонала або аматора. 
Тільки зареєстровані футболісти мають право брати участь у змаганнях під егідою 
ФФУ. 

За інформацією ФФУ (лист від 12.10.2009 року) «… за відсутності даних 
футболіста Заза Цоцхалашвілі у реєстрі ФФУ, він не мав права бути заявлений за ФК 
«Зеніт Боярка у будь-яких змаганнях під егідою ФФУ, у тому числі і Кубку Ліги». 

Обговоривши питання по суті та враховуючи наявні документальні матеріали, 
ДК прийшов до висновку: 

1. Футболіст Заза Цоцхалашвілі був заявлений за команду «Зеніт» Боярка в 
порушення регламентних норм. 

2. Відповідно до вимог статті 15 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів – участь футболіста Заза Цоцхалашвілі  за команду «Зеніт» Боярка у 
матчі 2-туру Кубку Ліги  між командами «Рось» Біла Церква– «Зеніт» Боярка – є 
незаконною. 



 

 

5 

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. Вимоги ФК «Рось-Ригонда» Біла Церква – задовольнити. 
2. У порядку статті 15 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів, пункту 

1.12. статті 8, пунктів 3.5 та 3.7. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ та пунктів 1 
і 2 статті 8 Положення про змагання «Кубок Ліги» – за участь футболіста, який не 
зареєстрований ФФУ – зарахувати технічну поразку команді «Зеніт» Боярка (0:3), 
команді суперниці «Рось» Біла Церква технічну перемогу (3:0). 

 
3. Адміністрації ПФЛ внести зміни до турнірної таблиці Кубку ліги, після набуття 

чинності цього рішення. 
 
3. У порядку статті 15 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів 

заборонити Зазі Цоцхалашвілі приймати участь в офіційних змаганнях під егідою 
Професіональної футбольної ліги до реєстрації ФФУ. 

 
4. Інформацію з цього питання надати Асоціації аматорського футболу ФФУ та 

Федерації футбола Київської області для відповідного реагування. 
 

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. 


