
  
 

ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА 

ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ”  

 

UNION OF FOOTBALL CLUBS 
“PROFESSIONAL 

FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE”  

Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2б 01001,  2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine 

ПРОТОКОЛ № 2 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

   26 липня  2012 року  
  Початок роботи 10.00 год. 

 

Порядок денний 
 
1. Про лист президента ПФЛ М. В. Бальчоса щодо некоректних висловлювань 

президента ФК «Нива» Тернопіль А. М. Мдинарадзе на адресу працівників 
Адміністрації ПФЛ. 
 

2. Про невиконання окремими клубами ПФЛ рішення ДК від 19.07.2012 року в 
частині несплати першої (гарантійної) частини річних заявкових грошових 
внесків, передбачених Регламентом змагань сезону 2012/2013 років. 
 

3. Про скандування образливого характеру на адресу арбітра вболівальниками 
команди «Геліос» Харків 21.07.2012 року під час матчу 2-го туру чемпіонату 
першої ліги між командами «Геліос» Харків – «Титан» Армянськ. 

                                                                                 
4. Про використання вболівальниками команди «Арсенал» Біла Церква одного 

піротехнічного засобу 21.07.2012 року під час матчу 2-го туру чемпіонату першої 
ліги між командами «Арсенал» Біла Церква - «Севастополь» Севастополь. 

 
5. Про кидання вболівальниками команди «Динамо-2» Київ одного піротехнічного 

засобу 21.07.2012 року під час 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Динамо-2» Київ - «Олімпік» Донецьк. 

6. Про кидання вболівальниками команди «Буковина» Чернівці двох піротехнічних 
засобів 21.07.2012 року у матчі 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Оболонь» Київ – «Буковина» Чернівці. 
 

7. Про затримку матчу 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Оболонь» 
Київ – «Буковина» Чернівці 21.07.2012 року через невідповідність Правилам гри 
екіпіровки футболіста команди «Буковина» Чернівці.                                                    

8. Про вилучення футболіста команди «Миколаїв» Миколаїв І. Черніка 21.07.2012 
року у матчі 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Миколаїв» 
Миколаїв – «Кримтеплиця» Молодіжне. 

9. Про неявку команди «Мир» Горностаївка 25.07.2012 року на матч першого етапу 
розіграшу Кубку України між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Мир» 
Горностаївка. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
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Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про лист президента ПФЛ М. В. 

Бальчоса щодо некоректних висловлювань президента ФК «Нива» Тернопіль  
А. М. Мдинарадзе на адресу працівників Адміністрації ПФЛ».  

 
У засіданні бере участь президент ФК «Нива» Тернопіль А. Мдинарадзе. 

Відповідно до вимог статті 72 Дисциплінарних правил ФФУ, голова ДК Ю. Гречко 
заявила про самовідвід, участі у обговоренні та голосуванні з цього питання не 
приймає. У зв’язку з цим та у порядку пункту 4 статті 69 Дисциплінарних правил ФФУ, 
головуючим з розгляду даного питання обрано О. Шандрука. 
 У ході розгляду наявних матеріалів справи встановлено, що 12 липня 2012 
року під час телефонної розмови президент ФК «Нива» Тернопіль А. Мдинарадзе 
нецензурно висловився на адресу керівника юридичної служби ПФЛ, голови ДК  
Ю. Гречко. Свідками розмови стали начальник спортивного відділу ПФЛ, член ДК  
О. Голубєв та представник ФК «Нива» Тернопіль М. Дунець. 
 Даний випадок був предметом розгляду на засіданні Центральної Ради ПФЛ, 
яке відбулося 17 липня 2012 року. За результатами прийнято рішення рекомендувати 
ДК розглянути питання про некоректну поведінку та грубі образи А. Мдинарадзе на 
адресу Ю. Гречко. 
 Обговоривши питання по суті, заслухавши пояснення сторін інциденту, 
приймаючи до уваги, що А. Мдинарадзе вибачився перед Ю. Гречко та 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 55, 
пунктом 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 У порядку пункту 2.4. статті 8 , пункту 2 статті 11, пунктів 2.7., 5 і 6 статті 13 
Дисциплінарних правил ФФУ – за грубі, некоректні висловлювання на адресу 
посадової особи ПФЛ та образливу поведінку, що порушує морально-етичні норми 
суспільства – зобов’язати президента Футбольного клуба «Нива» Тернопіль 
Автанділа Мдинарадзе перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги 
обов’язковий грошовий внесок у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень не пізніше 7-ми 
діб від дати отримання рішення ДК, а також для запобігання подібного протиправного 
вчинку у майбутньому застосувати до нього дисциплінарну санкцію, як додаткове 
умовне покарання, у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність у футболі 
протягом 6 (шести) місяців.  

 

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 невиконання окремими клубами ПФЛ 

рішення ДК від 19.07.2012 року в частині несплати першої (гарантійної) частини 
річних заявкових грошових внесків, передбачених Регламентом змагань сезону 
2012/2013 років». 

У ході слухань та розглядом наявних документальних матеріалів 
встановлено наступне. 

19 липня 2012 року ДК погодив графіки сплати першої частини заявкового 
внеску клубами: «Одеса» Одеса, «Олександрія» Олександрія, «Геліос» Харків, 
«Гірник» Кривий Ріг, «Мир» Горностаївка» та «Тернопіль» Тернопіль. Станом на 26 
липня 2012 року зазначені клуби виконують взяті на себе зобов’язання. 

Крім цього ДК зобов’язав ФК «Миколаїв» Миколаїв, ФК «Динамо» 
Хмельницький, ФК «Жемчужина» Ялта та «Єдність» Плиски у термін до 25.07.2012 
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року (включно) перерахувати першу частину заявкового внеску. Станом на 26 
липня 2012 року лише ФК «Єдність» Плиски виконав це рішення у повному обсязі, а 
ФК «Динамо» Хмельницький та ФК «Жемчужина» Ялта надали гарантійні листи щодо 
сплати. 

Обговоривши питання по суті, 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Встановити кінцевий термін до 20.08.2012 року (включно) для сплати першої 
частини заявкового внеску у повному обсязі наступним футбольним клубам: 
«Миколаїв» Миколаїв, «Одеса» Одеса, «Геліос» Харків, «Гірник» Кривий Ріг, 
«Динамо» Хмельницький, «Мир» Горностаївка», «Жемчужина» Ялта та 
«Тернопіль» Тернопіль.  

2. У разі невиконання зазначеними футбольними клубами пункту 1 цього рішення 
застосувати до них дисциплінарні санкції у вигляді позбавлення 3 (трьох) 
турнірних очок.  

3. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірних таблиць змагань серед 
команд І та ІI ліг. 
 

4. Пункти 2 і 3 цього рішення автоматично вступають в силу з 21.08.2012 року 
 
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. 

 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про скандування образливого 

характеру на адресу арбітра вболівальниками команди «Геліос» Харків 21.07.2012 
року під час матчу 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Геліос» Харків – 
«Титан» Армянськ». 

Згідно із записами у рапорті делегата Ю. Скорейка – на 90+3 хвилині матчу, 
після падіння гравця команди «Геліос» у штрафній площі команди «Титан», місцеві 
вболівальники , криками, вимагали пенальті. Але арбітр прийняв правильне рішення, 
не призначивши 11- метрового ударі і після цього, ця група почала скандувати на 
адресу арбітра матчу образливі, нецензурні вилови. Це скандування тривало 15 
секунд. 
 Обговоривши питання по суті та 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 1 статті 24, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань сезону 

2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, 
пунктів 1 та 4.5 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 11 Додатку 2 
Дисциплінарних правил ФФУ,  а також враховуючи, що дане порушення 
вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи положення статті 40 
Дисциплінарних правил ФФУ – за скандування вболівальниками виразів 
образливого характеру на адресу арбітра матчу  зобов’язати Товариство з 
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обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Геліос» 
Харків: 

1.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 7-ми діб від дати 
отримання рішення ДК.  

 
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. 
 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про використання вболівальниками 

команди «Арсенал» Біла Церква одного піротехнічного засобу 21.07.2012 року під 
час матчу 2-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Арсенал» Біла Церква - 
«Севастополь» Севастополь».       
 Згідно із записами у рапорті делегата І. Павленка – на 65 хвилині матчу у 
секторі вболівальників команди «Арсенал», після забитого м’яча, був запалений один 
фаєр, який відразу ж загасили. 
        Обговоривши питання по суті та 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку пунктів 1 та 7.5 статті 24 Регламенту змагань сезону 2012/2013 р.р., 

пункту 2.11 статті 8, пункту 1.1. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, пунктів 1 та 4.3 
статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, а також враховуючи, що дане 
порушення вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи 
положення статті 40 Дисциплінарних правил ФФУ – за використання 
вболівальниками одного піротехнічного засобу Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Футбольний клуб «Арсенал – Біла Церква» – 
попередити. У разі повторення порушення, до клубу будуть застосовані більш 
жорсткі санкції згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ. 

2. Зобов’язати ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Біла Церква» провести 
роз’яснювально-виховну роботу з вболівальниками команди щодо 
недопущення у подальшому використання піротехнічних засобів на стадіоні та 
прилеглій до нього території до, під час та після матчу. 

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. 

            

V. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про кидання вболівальниками команди 

«Динамо-2» Київ одного піротехнічного засобу 21.07.2012 року під час 2-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Динамо-2» Київ - «Олімпік» Донецьк».  

Згідно із записами у рапорті делегата В. Шаленка – на 41 хвилині матчу з 
трибуни, де знаходились вболівальники команди «Динамо-2» Київ, була кинута одна 
димова шашка між боковою лінією та трибуною. 

 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, 
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пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1.  У порядку пунктів 1 та 7.5 статті 24, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань 

сезону 2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 
статті 21, пунктів 1 та 4.3 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту  9  
Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ,  а також враховуючи, що дане 
порушення вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи 
положення статті 40 Дисциплінарних правил ФФУ – за використання та 
кидання в ігрову зону вболівальниками команди піротехнічного засобу  
зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний 
клуб «Динамо» Київ (команда «Динамо-2»): 

1.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 7-ми діб від дати 
отримання рішення ДК. У разі повторення порушення, до клубу будуть 
застосовані більш жорсткі санкції згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ. 
 

1.2. Зобов’язати ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ (команда «Динамо-2») 
провести роз’яснювально-виховну роботу з вболівальниками команди щодо 
недопущення у подальшому використання піротехнічних засобів на стадіоні та 
прилеглій до нього території до, під час та після матчу. 

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. 

 
 

VІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В.  «Про кидання вболівальниками команди 

«Буковина» Чернівці двох піротехнічних засобів 21.07.2012 року у матчі 2-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Оболонь» Київ – «Буковина» Чернівці». 

 Згідно із записами у рапорті делегата матчу О. Кравченка – на 40 хвилині 
матчу після забитого м’яча, із сектору № 8, де знаходились вболівальники команди 
«Буковина» Чернівці, було кинуто дві петарди в зону між боковою лінією та 
загороджувальними гратами. 
 У ході розгляду матеріалів встановлено, що вболівальники команди 
«Буковина» Чернівці прибули на матч організовано, що підтверджується відповідним 
листом клубу. 
 Обговоривши питання по суті та 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 3 статті 24 Регламенту змагань сезону 2012/2013 р.р, пункту 

2.11 статті 8, пункту 1.1. статті 13, пункту 3 статті 21, пункту 1 статті 24 
Дисциплінарних правил ФФУ – за неналежний  огляд вболівальників команди-
гостей, внаслідок чого вони пронесли та використали піротехнічні засоби – 
Футбольний клуб «Оболонь – попередити. У разі повторення порушення, до 
клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із Дисциплінарними 
правилами ФФУ. 
 

2.  У порядку пунктів 3 та 7.5 статті 24, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань 
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сезону 2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту 2  
статті 21, пункту 4.3 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту  9  Додатку 2 
Дисциплінарних правил ФФУ,  а також враховуючи, що дане порушення 
вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи положення статті 40 
Дисциплінарних правил ФФУ – за використання та кидання в ігрову зону 
вболівальниками команди піротехнічних засобів  зобов’язати Футбольний 
клуб «Буковина» Чернівці: 

2.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 7-ми діб від дати 
отримання рішення ДК. У разі повторення порушення, до клубу будуть 
застосовані більш жорсткі санкції згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ. 
 

2.2. Зобов’язати Футбольний клуб «Буковина» Чернівці провести роз’яснювально-
виховну роботу з вболівальниками команди щодо недопущення у 
подальшому використання піротехнічних засобів на стадіоні та прилеглій до 
нього території до, під час та після матчу. 

 
 

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. 

 
 
VІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про затримку матчу 2-го туру 

чемпіонату першої ліги між командами «Оболонь» Київ – «Буковина» Чернівці 
21.07.2012 року через невідповідність Правилам гри екіпіровки футболіста команди 
«Буковина» Чернівці». 

  Згідно із записами у рапорті арбітра В. Бондаря – матч розпочався із 
затримкою на шість хвилину через невідповідність екіпірування воротаря команди 
«Буковина» Чернівці вимогам Правилам гри. 
 Обговоривши питання по суті та 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 У порядку пункту 2.1. статті 8, статті 12, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних 
правил ФФУ – за недотримання футболістом положень Правил гри в частині вимог 
щодо екіпірування – Футбольний клуб «Буковина» Чернівці – попередити. 

 
 

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. 

 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди 

«Миколаїв» Миколаїв І. Черніка 21.07.2012 року у матчі 2-го туру чемпіонату першої 
ліги між командами «Миколаїв» Миколаїв – «Кримтеплиця» Молодіжне». 

Згідно із записами у рапорті арбітра П. Чижевського – на 88 хвилині матчу за 
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення 
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травми, з поля вилучений футболіст команди «Миколаїв» І. Черніка. Це 
підтверджено і записами у рапорті делегата матчу О. Лазенка. 

 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 У порядку пункту 1.6. статті 8, пунктах 2.3. і 2.4. статті 13, статті 14, статті 17, 
статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ– за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю 
нанесення травми – відсторонити футболіста команди «Миколаїв» Миколаїв  Ігоря 
Черніка на 2(два) матчі. 

 
 

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. 

 
 
ІХ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги ПФЛ Мороза О. В. «Про неявку команди «Мир» 

Горностаївка 25.07.2012 року на матч першого етапу розіграшу Кубку України між 
командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Мир» Горностаївка». 

 
19 липня 2012 року до Адміністрації ПФЛ надійшло повідомлення ФК «Мир» 

Горностаївка (лист від 19.07.2012 року за вих. № 44/07-12) про те, що через 
фінансові труднощі команда «Мир» не може прибути 25.07.2012 року на матч 
першого етапу розіграшу Кубку України між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – 
«Мир» Горностаївка. 

Адміністрація ПФЛ проінформувала Комітет професіонального футболу та 
Комітет арбітрів (лист від 19.07.2012 року за вих. № 960). У зв’язку з цим інспектор та 
бригада арбітрів на матч на призначались. 

24.07.2012 року до Адміністрації ПФЛ надійшов лист ФК «Сталь» 
Дніпродзержинськ, в якому повідомляється про відсутність претензій до ФК «Мир» 
Горностаївка стосовно витрат, пов’язаних з підготовкою до матчу. 
 
 Обговоривши питання по суті та 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 55, пунктом 7 статті 74,  статтею 79 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. Визнати, що причини неявки команди «Мир» Горностаївка на матч першого 

етапу розіграшу Кубку України – не є поважними. 
2. У порядку  пункту 1 статті 51 Регламенту змагань, пункту 3.7 статті 13 

Дисциплінарних правил ФФУ, пункт 2 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – 
за неявку на матч без поважної причини – зарахувати команді «Мир» 
Горностаївка технічну поразку (0:3), команді суперниці – «Сталь» 
Дніпродзержинськ  технічну перемогу (3:0).  
 

3. Адміністрації ПФЛ після набуття чинності даного рішення, внести відповідні 
результати першого етапу розіграшу Кубку України. 
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4. У порядку пункту 1 статті 51 Регламенту змагань, пункту 2.16 

статті 8, пункту 1.3. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 Додатку 2 
Дисциплінарних правил ФФУ – зобов’язати Футбольний клуб «Мир» 
Горностаївка перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги 
обов’язковий грошовий внесок у сумі 3000 (три тисячі) гривень не пізніше 7-
ми діб від дати отримання рішення ДК. 

 
5. Копію даного рішення направити до Комітету професіонального футболу ФФУ. 

 
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. 

 


