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ПРОТОКОЛ № 3 

Порядок денний 
1. Про перегляд рішень ДК від 11.06.2009 року та 25.06.2009 року щодо застосування 

дисциплінарних санкцій до ФК «Динамо» Київ за непроведення післяматчевих 
прес-конференцій. 

 
2. Про звернення футболіста А. Мельничука щодо невиконання ФК «Нафтовик-

Укрнафта» Охтирка фінансових зобов`язань за контрактом. 
                                                                                        
3. Про неявку команди «Олімпік» Донецьк на матч першого етапу розіграшу 

«Датагруп Кубок України з футболу» між командами «Моршин» Моршин» 
«Олімпік» Донецьк. 

 
4. Про неявку команди «Динамо» Хмельницький на матч першого етапу розіграшу 

«Датагруп Кубок України з футболу» між командами «Ірпінь» Гореничі – «Динамо» 
Хмельницький. 

 
5. Про лис т ФК «Динамо» Хмельницький від 20.07.2009 року № 54 щодо зняття 

команди з розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу». 
                                                                                       
6. Про вилучення футболіста М. Полтавця ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ 

18.07.2009 року у матчі першого етапу розіграшу «Датагруп Кубок України з 
футболу» між командами «Верес» Рівне – «Гірник-Спорт» Комсомольськ. 

 
7. Про порушення «Правил поведінки глядачів» на стадіоні ім. Ю. А. Гагаріна 

вболівальниками команди «Десна» 19.07.2009 року під час матчу першого туру 
першості першої ліги між командами «Десна» Чернігів – «Геліос» Харків. 

 
8. Про непроведення відеозапису матчу з трьох позицій командою ПФК 

«Севастополь» та непроведення відеозапису командою «Зірка» Кіровоград 
18.07.2009 року під час матчу 1 туру першості між командами  ПФК «Севастополь» 
ФК «Зірка» Кіровоград. 

 
9. Про порушення «Правил поведінки глядачів» на стадіоні «Дружба» м. Бахчисарай 

вболівальниками команди ПФК «Севастополь» 18.07.2009 року під час матчу 1туру 
першості першої ліги між командами  ПФК «Севастополь» - ФК «Зірка» Кіровоград.  

 
10. Про заяву футболіста О. Маклакова щодо невиконання ФК «Десна» рішення ДК  
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від 16.07.2009 року. 
 
11. Про нееетичну, некоректну поведінку головного тренера ФК «Волинь» Луцьк  

В.Кварцяного 19.07.2009 року під час матчу 1 туру першості першої ліги між 
командами «Дністер» Овідіополь – «Волинь» Луцьк. 

 
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про перегляд рішень ДК від 11.06.2009 
року та 25.06.2009 року щодо застосування дисциплінарних санкцій до ФК «Динамо» 
Київ за непроведення післяматчевих прес-конференцій». 

 
Розглянувши листи ФК «Динамо» Київ від 13.07.2009 року № 505, від 

15.07.2009 року № 512, від 15.07.2009 року № 513 щодо перегляду рішень ДК від 
11.06.2009 року, від 25.06.2009 року та від 09.07.2009 року, додатково надані 
матеріали, заслухавши пояснення керівника прес-служби ФК «Динамо» Київ 
О.М.Семененко та всебічно обговоривши питання, встановлено наступне.  

Рішення ДК від 11 червня 2009 року за непроведення прес-конференції після 
матчу «Динамо-2» Київ - «Дністер» Овідіополь застосовано дисциплінарну санкцію у 
вигляді обов`язкового грошового внеску у розмірі 1000 гривень. 
 Рішенням ДК від 25 червня 2009 року за непроведення прес-конференції після 
матчу «Динамо-2» Київ – «Геліос» Харків застосовано дисциплінарну санкцію у 
вигляді обов`язкового грошового внеску у розмірі 1500 гривень.   
  

Матеріали свідчать про те, що ФК «Динамо» Київ під час зазначених матчів 
були забезпечені відповідні умови для проведення післяматчевих прес-конференцій 
за участю головних тренерів команд. Але ні одного представника засобів масової 
інформації на цих матчах не було. Це також підтверджено делегатами матчів 
П.Скрипником та О.Тютюном. 

 
Враховуючи зазначені нововиявлені обставини, керуючись пунктом 2 статті 25 

Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею 72  
Дисциплінарних правил ФФУ,-  
 
 

Вирішили: 
 

1. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – рішення ДК від 11.06.2009 року 
(питання №3) та рішення ДК від 25.06.2009 року (питання №7) скасувати. 

 
У відповідності до пункту 1 статті 75 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 Гречко Ю. Л.  «Про звернення футболіста А. Мельничука 
щодо невиконання ФК «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка фінансових зобов`язань за 
контрактом». 

Сторони були запрошені. На засіданні був присутній тільки футболіст 
А.Мельничук. Слухання справи відбулося за наявними матеріалами. 

Розглянувши документальні матеріали справи, враховуючи пояснення 
А.Мельничука, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної 
ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею 72 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
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Вирішили: 

 
1. Зобов’язати ФК «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка у строк до 29.07.2009 року 

(включно) надати копії документів, на підставі яких у відповідності із 
пунктами 1 та 3 Додатку № 1 до контракту від 11.07.2007 року, укладеного з 
футболістом А. Мельничуком, нараховувалась та виплачувалась одноразова 
винагорода (підйомні) футболісту (у т.ч. наказ № 31 від 15.10.2007 р., 
Положення клубу «Про умови і порядок преміювання і соціального 
забезпечення футболіста», копії відповіді А. Мельничуку по його заяві від 
25.06.2009 року до клубу та інші документи, що мають значення для 
прийняття рішення по справі). 

 
2. Зобов’язати футболіста А. Мельничука у строк до 29.07.2009 року  надати 

письмове пояснення по суті викладених в заяві вимог.  
 
3. Доручити члену ДК Васильєву Д. Є. підготувати правовий висновок по справі 

за наявними та додатково отриманими від сторін документів. 
 
4. Продовжити розгляд справи за участю сторін по мірі готовності матеріалів. 
 

У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 

 
           III. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про неявку команди «Олімпік» 
Донецьк на матч першого етапу розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» між 
командами «Моршин» Моршин - «Олімпік» Донецьк». 
 
 Згідно рапорту делегату матчу Я. Королюка команда «Олімпік» Донецьк на 
матч першого етапу розіграшу кубкового турніру між командами «Моршин» Моршин - 
«Олімпік» Донецьк  не з`явилась. 
 Клубом надано пояснення (лист від 20.07.2009 року № 41), що причиною 
неявки команди на матч була технічна несправність автобусу та відсутність 
автотранспортних засобів. 
  
 Розглянувши та обговоривши матеріали справи ДК прийшов до висновку, що 
причини неявки команд «Олімпік» Донецьк є неповажними. 
 

Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статей 47, 49, пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ,-  

2. У порядку пункту  2 статті 17 Регламенту змагань – зобов`язати ФК «Олімпік» 
Донецьк відшкодувати ФК «Моршин» витрати  пов’язані з організацію матчу. 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 1  статті 17 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 

команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009 - 2010 років (далі 
Регламент змагань) –  за неявку на матч першого етапу розіграшу кубкового 
турніру зарахувати команді «Олімпік» Донецьк технічну поразку (0:3), а команді  
«Моршин» технічну перемогу (3:0). 
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3. У порядку пунктів 17, 24 статті 2 «Положення про змагання «Датагруп» Кубок 
України з футболу» та пунктом 2 статті 45 Регламенту змагань - за неявку 
команди на матч зобов`язати Футбольний клуб «Олімпік» Донецьк перерахувати 
на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 15 000 
(п'ятнадцять тисяч) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК. 

4.  Дане рішення ДК направити адміністрації ПФЛ для відома. 
 

У відповідності до пункту 1 статті 75 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 II ліги Мороза Є. В. «Про неявку команди «Динамо» 
Хмельницький на матч першого етапу розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» 
між командами «Ірпінь» Гореничі – «Динамо» Хмельницький». 
 
 Згідно запису у рапорті арбітра матчу Л. Харка команда «Динамо» 
Хмельницький 18.07.2009 року на матч першого етапу розіграшу Кубку України між 
командами «Ірпінь» Гореничі – «Динамо» Хмельницький не з’явилась. 
 
 За інформацією клубу (лист від 20.07.2009 року № 54), під час перевезенні 
команди «Динамо» Хмельницький 18.07.2009 року сталася дорожньо-транспортна 
пригода з тяжкими наслідками, у результати якої футболісти зазнали різного ступеня 
тілесні пошкодження. Вони були доставлені та на даний час знаходяться у лікарні. 
Цей факт підтверджується відповідним и довідками УМВС України в Хмельницькій 
області та лікувального закладу. 
  
  Розглянувши та обговоривши наявні матеріали справи ДК прийшов до 
висновку, що команда «Динамо» Хмельницький не заявилась на матч з поважної 
причини (з форс-мажорних обставин). 
 

Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статей 47, 49, пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ,-  

Вирішили: 
1. Визнати: 
     1.1. Матч першого етапу розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу»  між 

командами «Ірпінь» Гореничі – «Динамо» Хмельницький не відбувся у зв’язку з 
неявкою команди «Динамо» з поважної причини. 

      1.2. Команда «Ірпінь» Гореничі вийшла до другого етапу розіграшу «Датагруп 
Кубок України з футболу». 

2.  У порядку пункту 2  статті 1 Положення про змагання «Датагруп Кубок України з 
футболу» дане рішення ДК направити адміністрації ПФЛ для відома. 
 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 
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           V. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про лист ФК «Динамо» 
Хмельницький від 20.07.2009 року № 54 щодо зняття команди з розіграшу «Датагруп 
Кубок України з футболу». 
 До адміністрації ПФЛ звернувся  ФК «Динамо» Хмельницький з клопотанням 
(лист від 20.07.2009 року №54) щодо зняття команди з розіграшу Кубку України у 
зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з тяжкими наслідками, яка сталася під 
час перевезення команди 18.07.2009 року на матч, в результаті якої постраждали 
футболісти і зазнали різного ступеня тілесні пошкодження. Вони були доставлені та 
на даний час знаходяться у лікарні. Зазначені факти підтверджені документально. 
 
  Всебічно розглянувши та обговоривши матеріали, керуючись пунктом 2 статті 
25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49,  статтею 72 
Дисциплінарних правил ФФУ,-  

 
Вирішили: 

 
1. Задовольнити клопотання ФК «Динамо» Хмельницький щодо зняття команди з 

розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу». 
2.  У порядку пункту 2  статті 1 Положення про змагання «Датагруп Кубок України з 

футболу» дане рішення ДК направити адміністрації ПФЛ для відома. 
 

У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 

VI. СЛУХАЛИ:  
Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 

М.Полтавця ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ 18.07.2009 року у матчі першого етапу 
розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» між командами «Верес» Рівне – 
«Гірник-Спорт» Комсомольськ». 

 
 Згідно рапорту арбітра  М. Митровського на 79 хвилині матчу при введенні 
м`яча у гру футболіст команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ М. Полтавець штовхнув 
двома руками футболіста команди-суперниці О. Любара, який втратив рівновагу і 
впав. За це порушення М. Полтавець вилучений з поля. 

Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статей 47, 49,  пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ, -    

Вирішили: 
 
1. У порядку частини а) пункту 1.2 статті 15 Дисциплінарних правил ФФУ – за грубий 

поштовх суперника руками після зупинки гри відсторонити футболіста команди 
«Гірник-Спорт» Комсомольськ Максима Полтавця на 2 (два) матчі. 

 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

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

 Інформацію члена ДК Голу бєва О. В. «Про порушення «Правил поведінки 
глядачів» на стадіоні ім. Ю. А. Гагаріна вболівальниками команди «Десна» 19.07.2009 
року під час матчу першого туру першості першої ліги між командами «Десна» 
Чернігів – «Геліос» Харків». 
 Згідно рапорту делегата Дзюби С. на 28 хвилині матчу представники фан-клубу 
«Десна»  підпалили на трибуні три вогневі димові шашки. 
 

Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статей 47, 49,  пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ -  

Вирішили: 
1. У порядку пунктів 1 та 5 статті 11,  пункту 4 статті 24 Регламенту змагань, пункту 

2.2. статті 8, пункту 3 статті 9, пункту 1.3. статті 14 Дисциплінарних правил ФФУ -
за використання піротехнічних засобів на стадіоні ім. Ю. А. Гагаріна 
вболівальниками команди «Десна» 19.07.2009 року під час матчу першого туру 
першості першої ліги між командами «Десна» Чернігів – «Геліос» Харків - 
зобов’язати Приватне підприємство «Футбольний клуб «Десна» перерахувати на 
р/р ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) гривень не пізніше 
7-ми діб від дати отримання рішення ДК. 

 
2. Зобов’язати керівництво ПП ФК «Десна» додатково провести попереджувально-

профілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо недопущення фактів 
використання піротехнічних засобів до, під час та після матчу. 
 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

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

 
 

VIII. СЛУХАЛИ:  
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про непроведення відеозапису матчу з 

трьох позицій командою ПФК «Севастополь» та непроведення відеозапису командою 
«Зірка» Кіровоград 18.07.2009 року під час матчу 1 туру першості між командами  
ПФК «Севастополь» - ФК «Зірка» Кіровоград». 

 
 Згідно рапорту делегата матчу А. Кескюли встановлено, що у порушення 
регламентних норм клуб – господар поля ПФК «Севастополь» проводив відеозапис 
матчу лише з однієї камери, а команда - гостей ФК «Зірка» відеозапис не проводила. 
 
 Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 
пунктом 2 статей 47, 49,  пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ, - 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 1 статті 29 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 14 

Дисциплінарних правил ФФУ - за непроведення відеозапису  під час матчу з трьох 
позицій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Професіональний 
футбольний клуб «Севастополь»  - попередити. 
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2. У порядку пункту 1 статті 29 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 14 
Дисциплінарних правил ФФУ за непроведення відеозапису  час матчу – 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Зірка» - 
попередити. 

 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

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

 
IХ. СЛУХАЛИ:  

 Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про порушення «Правил поведінки 
глядачів» на стадіоні «Дружба» м. Бахчисарай вболівальниками команди ПФК 
«Севастополь» 18.07.2009 року під час матчу 1 туру першості першої ліги між 
командами  ПФК «Севастополь» - ФК «Зірка» Кіровоград». 

Згідно рапорту делегата  Кескюли А. встановлено, що на 85 хвилині матчу 
після забитого м`яча вболівальники команди ПФК «Севастополь» в кількості п`яти 
осіб вибігли на футбольне поле для привітання своєї команди і відразу ж вийшли зі 
стадіону. 

 
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 

пунктом 2 статей 47, 49,  пунктом 4 статті 67, статтею 72 Дисциплінарних правил 
ФФУ, – 

 
Вирішили: 

1.  У порядку пункту 1 статті 11 та пункту 4 статті 24 Регламенту змагань, пункту 2.2. 
статті 8, пункту 3 статті 9, пункту 1.3. статті 14, пунктом 1.35. статті 21 
Дисциплінарних правил ФФУ – за несанкціоновану появу в ігровій зоні 
вболівальників команди ПФК «Севастополь» під час матчу - зобов’язати 
Товариство  з обмеженою відповідальністю «Професіональний футбольний клуб 
«Севастополь»  перерахувати на р/р ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 
500 (п’ятсот) гривень не пізніше 7-ми діб від дати отримання рішення ДК. У разі 
повторності подібних порушень до клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції 
згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 
2. Зобов’язати керівництво ПФК «Севастополь» додатково провести 

попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо 
недопущення в подальшому порушень громадського порядку до, під час та після 
матчу. 

 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

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

 
Х. СЛУХАЛИ:  
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву футболіста О. Маклакова щодо 

невиконання ФК «Десна» рішення ДК від 16.07.2009 року». 
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У ході слухань встановлено, що до ДК надійшла заява О. Маклакова від 
22.07.2009 року про те, що клуб ФК «Десна» не прийняв заходів  щодо погашення 
заборгованості  за контрактом і не виконав вимоги ДК з цього приводу. 

 
Рішенням ДК від 16.07.2009 року зобов’язано ПП ФК «Десна» погодити з 

О.Маклаковим графік погашення заборгованості за контрактними зобов’язаннями та 
у строк до 20.07.2009 року надати  до  ДК. Це рішення клубом залишено без 
виконання. 

 
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 

пунктом 2 статей 47, 49,  статтею 72 Дисциплінарних правил ФФУ – 
 
Вирішили: 

1. У порядку пункту 1.3. статті 14, пункту 1.29 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ – 
за невиконання рішення ДК від 16.07.2009 року зобов’язати Приватне 
підприємство «Футбольний клуб «Десна» перерахувати на р/р ПФЛ обов’язковий 
грошовий внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 7-ми діб від 
дати отримання рішення ДК. У разі повторності подібних порушень до клубу 
будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із Дисциплінарними правилами 
ФФУ. 

 
2. Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів у строк до 29.07.2009 року (включно) виконати 

рішення ДК щодо погашення заборгованості перед О. Маклаковим за контрактом. 
 

У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 
 
 

ХI. СЛУХАЛИ:  
 Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про нееетичну, некоректну поведінку 
головного тренера ФК «Волинь» Луцьк  В. Кварцяного 19.07.2009 року під час матчу 1 
туру першості першої ліги між командами «Дністер» Овідіополь – «Волинь» Луцьк». 
 
 До адміністрації ПФЛ та ДК надійшло клопотання ФК «Волинь» Луцьк (лист від 
21.07.2009 року № 162) щодо перенесення розгляду справи за участю головного 
тренера Кварцяного В. В. у зв’язку з тим, що він не може бути присутнім на засіданні 
ДК 23.07.2009 року, тому що знаходиться з командою у м. Іллічівськ, де готується до 
календарної гри. 
 

Враховуючи клопотання клубу, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту 
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49,  статтею 72 
Дисциплінарних правил ФФУ,-  

 
Вирішили: 

1. Питання «Про нееетичну, некоректну поведінку головного тренера ФК «Волинь» 
Луцьк  В. Кварцяного 19.07.2009 року під час матчу 1 туру першості першої ліги 
між командами «Дністер» Овідіополь – «Волинь» Луцьк» розглянути на 
наступному засіданні ДК.  
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У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

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


