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ПРОТОКОЛ № 35 

Порядок денний 

1. Про вилучення футболіста команди «Іллічівець -2» Маріуполь К. Корольова 
24.04.2010 року у матчі 21-туру першості другої ліги між командами ФК  
«Іллічівець -2» Маріуполь – «Суми» Суми. 

 
2. Про вилучення футболіста команди «Верес» Рівне І. Хлібовича та футболіста 

команди «Єдність» Пліски О. Синьогуба 24.04.2010 року у матчі 17-туру першості 
другої ліги між командами «Верес» Рівне – «Єдність» Пліски. 

                                                                                   
3. Про лист ФК «Оболонь» Київ від 28.04.2010 року за вих. № 358/04 про відсутність 

претензій до ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ щодо несплати компенсації за 
підготовку футболіста І. Зубахіна. 

 
4. Про неетичну, некоректну поведінку президента ФК «Полтава»  

Л. Д. Соболєва 10.04.2010 року під час 19 туру між командами другої ліги ФК 
«Олімпік» Донецьк - ФК «Полтава» Полтава та 24.04.2010 року під час 21 туру між 
командами другої ліги ФК «Сталь» Дніпродзержинськ - ФК «Полтава» Полтава. 

 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора ІІ ліги  Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 
команди «Іллічівець -2» Маріуполь К. Корольова 24.04.2010 року у матчі 21-туру 
першості другої ліги між командами ФК «Іллічівець -2» Маріуполь – «Суми» Суми». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра О. Головка – на 70 хвилині матчу за удар 
суперника ззаду по ногам в боротьбі за м’яч, вилучений футболіст команди 
«Іллічівець -2» Маріуполь К. Корольов. Факт вилучення підтверджено і в рапорті 
делегата матчу О. Смиченка. 
 
 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, 5 та 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 
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Вирішили: 
 
У порядку частини г) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за удар 

суперника ногою ззаду в боротьбі за м’яч - відсторонити футболіста команди 
«Іллічівець – 2» Маріуполь  Кирила Корольова 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. 

 
       ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію інспектора ІІ ліги Жданова Г. В. «Про вилучення футболіста 
команди «Верес» Рівне І. Хлібовича та футболіста команди «Єдність» Пліски  
О. Синьогуба 24.04.2010 року у матчі 17-туру першості другої ліги між командами 
«Верес» Рівне – «Єдність» Пліски». 

 
 Згідно із записом у рапорті арбітра Л. Харка за грубий поштовх суперника 

руками після зупинки матчу - вилучений футболіст команди «Верес» Рівне  
І. Хлібович. У цьому ж матчі за небезпечний напад на суперника ззаду, який володів 
м’ячем, з вірогідністю нанесення травми – вилучений футболіст команди «Єдність» 
Пліски О. Синьогуб. 

 
 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, 5 та 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 

Вирішили: 
 

1. У порядку частини а) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за грубий 
поштовх суперника руками після зупинки матчу - відсторонити футболіста 
команди «Верес» Рівне  Ігоря  Хлібовича на 2 (два) матчі. 

 
2. У порядку частини б) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

небезпечний напад на суперника ззаду, який володів м’ячем, з вірогідністю 
нанесення травми - відсторонити футболіста команди «Єдність» Пліски  Олега 
Синьогуба 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. 

  
ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Оболонь» Київ від 
28.04.2010 року за вих. № 358/04 про відсутність претензій до ФК «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ щодо несплати компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна.». 
 
 До ДК 28.04.2010 року надійшов лист ФК «Оболонь» Київ, в якому повідомляє 
про відсутність претензій до ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ» щодо невиплати 
компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна та просить закрите провадження по 
даній справі. 
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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,   статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 

1. У порядку статті 77 провадження по справі «Про звернення ФК «Оболонь» щодо 
сплати ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ компенсації за підготовку футболіста  
І. Зубахіна» - закрити. 

2. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.  

 
ІV. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про неетичну та некоректну поведінку 
президента ФК «Полтава» Л. Д. Соболєва та головного тренера команди Ю. Малигіна 
10.04.2010 року під час 19 - туру між командами другої ліги ФК «Олімпік» Донецьк - 
ФК «Полтава» Полтава» та 24.04.2010 року під час 21 туру між командами другої ліги 
ФК «Сталь» Дніпродзержинськ - ФК «Полтава» Полтава. 
                                                                                     
 На засідання був запрошений президент ФК «Полтава» Л. Д. Соболєв. Але 
участі у засіданні ДК не приймав. Розгляд справи відбувся за наявними 
документальними матеріалами. У засіданні приймав участь директор клубу  
В. В. Козін 

 
У ході слухань встановлено наступне. 
Перше. 
Арбітр матчу П. Чижевський та його асистенти О. Очкуренко, А. Семенов,  

В. Матяш у своїх у рапортах зазначили, що  10.04.2010 року під час та у перерві 
матчу 19 - туру між командами другої ліги ФК «Олімпік» Донецьк - ФК «Полтава» 
Полтава» президент ФК «Полтава» Л. Д. Соболєв ображав нецензурними словами та 
некоректними звинуваченнями бригаду арбітрів, апелював на їх адресу. Про це 
відображено і в рапорті делегата І. Карпенка. Окрім того, делегат та асистенти 
арбітра зауважили, що на 71,78 та 88 хвилинах матчу Л. Д. Соболєв провокував 
команду залишити поле. 

У  свою чергу ФК «Олімпік» Донецьк у надісланій до ПФЛ заяві (лист від 
12.04.2010 року за вих. № 27) зазначив, що Л. Д. Соболєв, знаходячись 
безпосередньо біля коментаторської кабіни, на протязі матчу емоційно та грубо 
висловлювався на адресу арбітрів, використовуючи при цьому нецензурні слова. 
Його висловили через систему радіомовлення негативно сприймалися були присутні 
глядачі. 

 
У цьому ж матчі, головний тренер ФК «Полтава» Ю. Малигін також вів себе 

некоректно. За коментарії та апеляції щодо рішень бригади арбітрів  йому було 
винесено усне попередження арбітром П. Чижевським. 

 
Друге. 

 24.04.2010 року у перерві матчу 21 туру між командами ФК «Сталь» 
Дніпродзержинськ - ФК «Полтава» Полтава президент ФК «Полтава» Л. Д. Соболєв 
та головний тренер команди Ю. Малигін нецензурно виражалися на адресу бригади 
арбітрів та делегата матчу. Це засвідчено рапортами арбітра О. Омельченка та 
делегата Ю. Бондаренка. 
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 Директор ФК «Полтава» В. В. Козін пояснив, що президент клубу Л. Д. Соболєв 
визнає свою провину, та запевнив, що у подальшому буде більш стримано та 
неемоційно реагувати на дії арбітра.  
                                                                                    

Матеріали справи свідчать про те, що президент ФК «Полтава» Л. Д. Соболєв 
та головний тренер команди «Полтава» Ю. Малигін допустили поведінку, яка 
суперечить морально-етичним нормам футбольного співтовариства, грубо порушили 
регламенті документи та правила, визначені Кодексом етики і чесної гри «Чесна гра – 
дисципліна і повага». 

 
Обговоривши питання по суті, враховуючи пояснення представника клубу 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, 5 та 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1. У порядку пункту 2 статті 47 Регламенту змагань, пункту 2.4. статті 8, статті 10, 
пункту 1.3. статті 13, пункту 1.2. статті 24, статті 40 Дисциплінарних правил ФФУ – 
за некоректну, неетичну поведінку та апеляції на дії арбітрів, делегата,  
враховуючи повторність порушення – зобов’язати президента Футбольного 
клубу «Полтава» Леоніда Давидовича Соболєва  перерахувати на р/р 
Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у сумі 15000 
(п’ятнадцять тисяч) гривень не пізніше 7-ми діб від дати отримання рішення ДК.  

2.  Попередити президента клубу Л. Д. Соболєва, що у разі повторення порушень, 
будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції, передбачені 
Дисциплінарними правилами ФФУ. 

3.  У порядку 2.4. статті 8, статті 10, пункту 2.4. статті 13, пункту 1.2. статті 24, пункту 
1.1. статті 25, статті 37, статті 40 Дисциплінарних правил ФФУ – за некоректну, 
неетичну поведінку та апеляції на дії арбітрів, делегата, враховуючи повторність 
порушення – заборонити головному тренеру команди ФК «Полтава» Юрію 
Володимировичу Малигіну знаходитись у роздягальні, тунелі,  технічному 
майданчику та контактувати зі своєю командою до та під час матчу 22-го 
туру першості другої ліги між командами ФК «Полтава» - «Іллічівець-2» 
Маріуполь 01.05.2010 року. 

4. Попередити головного тренера команди ФК «Полтава»  Полтава  
Ю. В. Малигіна, що у разі повторення порушень, будуть застосовані більш 
жорсткі дисциплінарні санкції, передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ. 

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. 


