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ПРОТОКОЛ № 25 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

05 травня  2011 року  
Початок роботи 14.00 год. 

            

Порядок денний 
 

1.  Про лист ФК «Верес» Рівне від 28.04.2011 року за вих. № 10 щодо припинення 
участі футбольної команди «Верес» у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед 
команд другої ліги сезону 2010-2011 років. 

 
2. Про вилучення з технічної площі масажиста команди «Шахтар» Свердловськ  

Ю. Суботи 22.04.2011 року у матчі 16-го туру першості другої ліги між командами 
«Олімпік» Донецьк – Шахтар» Свердловськ. 

 
 

І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л.  «Про лист ФК «Верес» Рівне від 
28.04.2011 року за вих. № 10 щодо припинення участі футбольної команди «Верес» у 
Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд другої ліги». 
  
 У ході розгляду справи встановлено. 
 28 квітня 2011 року до адміністрації ПФЛ надійшов лист, в якому 
повідомляється про припинення участі футбольного клубу «Верес» Рівне у 
Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів ПФЛ. Це рішення прийнято 
на загальних зборах колективу клубу у зв’язку з відсутністю коштів. 
  
 На цій підставі календарний матч 17-го туру першості другої ліги між 
командами «Верес» Рівне – «Енергія» Нова Каховка, який був запланований на 30 
квітня 2011 року, не відбувся. Адміністрація ПФЛ заздалегідь проінформувала 
комітет арбітрів Федерації футболу України (лист від 28.04.2011 року за вих. № 373) 
та команду суперників (лист від 28.04.2011 року за вих. № 372) про ситуацію, що 
склалася. У зв’язку з цим команда «Енергія» Нова Каховка не матч не виїжджала.  
   

Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54, 
пунктом 1 статті 54, пунктами 4,5 і 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1.   У порядку статті 50 Регламенту змагань та пункту 3.6. статті 13 Дисциплінарних 
правил ФФУ: 

 
1.1. Команду «Верес» Рівне виключити зі складу учасників Всеукраїнських змагань з 

футболу серед команд другої ліги групи «А» та зарахувати їй технічну поразку  
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(-:+), а команді суперниці  - «Енергія» Нова Каховка технічну перемогу (+:-).  
У матчах, що залишились  команді «Верес» Рівне зарахувати технічну поразку  
(-:+), а командам-суперницям зарахувати технічні перемоги (+:-); 

 
1.2. Інформаційно-аналітичному центру ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної 

таблиці змагань серед команд II ліги групи«А»; 
 
1.3. Футболістам, які були заявлені за команду «Верес» Рівне - надати статус 

«вільних агентів» без компенсації, а саме: Городнюк Б. (1990 р.н.) Калласте М. 
(1992 р.н.), Любар О. (1988 р.н.), Нагорнюк С. (1989 р.н.н), Назарчук О. (1990 р.н.), 
Печинський П. (1989 р.н.), Суходолов М. (1992 р.н.). 

 
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 

 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення з технічної площі 
масажиста команди «Шахтар» Свердловськ Ю. Суботи 22.04.2011 року у матчі 16-го 
туру першості другої ліги між командами «Олімпік» Донецьк – Шахтар» 
Свердловськ». 

   
 Згідно із записами у рапортах арбітра І. Пасхала на 90 хвилині матчу стався 
епізод, під час якого між двома футболістами команд суперниць відбувалася 
боротьба за верховий м’яч і він влучив в обличчя футболістові команди «Шахтар».  
Масажист команди «Шахтар» Свердловськ Ю. Субота намагаючись швидко надати 
медичну допомогу, спробував швидко вийти на поле, але арбітр йому не дозволив. 
Знаходячись поблизу бокової лінії, Ю. Субота образливо висловився на адресу 
арбітра, за що був вилучений з технічної площі. Футболістові медична допомога не 
знадобилась.  

Делегат матчу Ю. Левчук підтвердив факт порушення офіційною особою 
команди «Шахтар» Свердловськ  записами у рапорті. 

У своєму поясненні Ю. Субота визнав свою провину, розкаюється за 
неспортивну поведінку  та запевнив, що в подальшому подібного не повториться. 

 
Арбітр І. Пасхал по телефону підтвердив вибачення представника команди 

«Шахтар» та пояснив, що вислів мав образливий характер. 
 
Відповідно до пункту 3 статті 17 Дисциплінарних правил ФФУ вилучення 

автоматично призводить до відсторонення у наступному матчі. Масажист команди 
«Шахтар» Свердловськ Ю. Субота, будучи вилученим з технічної площі арбітром 
даного матчу, відбув одне відсторонення 30.04.2011 року у матчі 17-го туру першості 
другої ліги між командами «Шахтар» Свердловськ – «ФК Полтава» Полтава. 

 
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги, 

пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54, 
пунктом 1 статті 54, пунктами 4,5 і 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1. У порядку пункту 2 статті 25, статті 48 Регламенту змагань, пункту 1.7 статті 8, 
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пункту 2.4. статті 13, статті 17, пункту 1.2. статті 25, статті 38 Дисциплінарних 
правил ФФУ – за некоректну поведінку (образливий вислів) 22.04.2011 року у матчі 
16-го туру першості другої ліги між командами «Олімпік» Донецьк – Шахтар» 
Свердловськ заборонити  масажисту команди Юрію Суботі 7.05.2011 року 
знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та 
контактувати зі своєю командою до та під час матчу 18-го туру першості 
другої ліги між командами «Кремінь» Кременчук – «Шахтар» Свердловськ. 

 
2. У порядку пункту 3 статті 25, статті 48, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, 

пункту 1.3. статті 13, статті 12, пункту 6 статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, 
пункту 18 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, враховуючи запевнення  
Ю. Суботи - зобов’язати Футбольний клуб «Шахтар» Свердловськ 
перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень не пізніше 7-ми діб від дати 
отримання рішення ДК. 

 
3.  Попередити масажиста команди «Шахтар» Свердловськ Ю. Суботу, що у 

разі повторення будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції. 
 
 

У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 


