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ПРОТОКОЛ № 4 

Порядок денний 
1. Про непроведення прес-конференції 19.07.2009 року після матчу першого туру 

першості першої ліги між командами «Десна» Чернігів – «Геліос» Харків. 
 
2. Про порушення «Правил поведінки глядачів» 25.07.2009 року на стадіоні «Зірка» 

вболівальниками команди «Зірка» під час другого туру першості першої ліги між 
командами «Зірка» Кіровоград – «Волинь» Луцьк. 

 
3. Про лист ФК «Енергетик» Бурштин від 08.07.2009 року № 202 щодо перегляду 

рішення ДК від 18.11.2008 року про застосування дисциплінарних санкцій у 
відношенні футболіста М. Хомина. 

 
4. Про клопотання ФК «Волинь» Луцьк (лист від 27.07.2009 року № 169) щодо 

перенесення розгляду справи за участю головного тренера В. Кварцяного. 
 
5. Про лист ФК «Олександрія» від 16.07.2009 року № 48 щодо сплати обов’язкового 

грошового внеску, застосованого рішенням ДК від 25.06.2009 року. 
 
 
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про непроведення прес-конференції 
19.07.2009 року після матчу першого туру першості першої ліги між командами 
«Десна» Чернігів – «Геліос» Харків». 

 
 
У процесі підготовки та розгляду матеріалів встановлено.  
У рапорті делегата матчу С. Дзюби стосовно організації роботи преси 

зазначено, що «…місця для роботи представників засобів масової інформації 
передбачені. Були присутності представники місцевих ЗМІ». Додатково службовою 
запискою делегат пояснив, що післяматчева прес-конференція не відбулась з 
причини неукомплектованості тренерського штабу та реорганізації у ФК «Десна» 
Чернігів. Рішення про непроведення прес-конференції було узгоджено між головним 
тренером команди «Геліос» Харків та керівництвом команди «Десна» Чернігів. 

 
На запит ДК клубом надано пояснення (лист від 28.07.2009 року № 1068) про 

те, що посада головного тренера вакантна. 
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Проте, до рапорту арбітра матчу О. Іванова - як виконуючого обов’язки 
головного тренера команди «Десна» внесено прізвище Ю.Овчарова,  а головним 
тренером команди «Геліос» - С. Кандаурова. 

 
На запит ДК головний тренер ФК «Геліос» Харків С. Кандауров пояснив, що 

після матчу працівник прес-служби ФК «Десна» Чернігів його попередив про те, що 
післяматчева прес-конференція проводитись не буде. 

Згідно із вимогами пунктів 1 та 2 статті 30 Регламенту змагань після закінчення 
матчу команд першої ліги клуб-господар повинен обов’язково провести прес-
конференції за участю головних тренерів команд. 

 
Враховуючи викладене та документальні матеріали справи, ДК прийшов до 

висновку, що ФК «Десна» Чернігів, як клуб-господар поля, належним чином не 
організував і не провів післяматчеву прес-конференцію, чим порушив вимоги 
Регламенту змагань.  

 
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 

пунктом 2 статті 4, 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 статті 30 Регламенту змагань, пунктом 2 статті 11, пункту 1.1. статті 13, 
статті 20 Дисциплінарних правил ФФУ – за неналежну організацію і непроведення 
післяматчевої прес-конференції Приватне підприємство «Футбольний клуб 
«Десна» Чернігів - 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. 
 
       ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Голубєва О. В.  «Про порушення «Правил поведінки 
глядачів» 25.07.2009 року на стадіоні «Зірка» вболівальниками команди «Зірка» під 
час другого туру першості першої ліги між командами «Зірка» Кіровоград – «Волинь» 
Луцьк». 

Згідно із записами у рапорті делегата матчу Ю. Власенка вболівальники 
команди «Зірка» під час матчу демонстративно висловлювали свою незгоду із 
рішенням арбітра та його асистентів. На 32 хвилині матчу в секторі, де знаходились 
вболівальники команди «Зірка» кинули димову шашку на бігову доріжку, а на 33 – 
підпалили димову шашку. На 86 хвилині скандували непристойні вирази на адресу 
арбітра. 

Розглянувши матеріали справи, 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,- 

 

1. У порядку пунктів 1 та 5 статті 11, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань, 
пункту 2.2. статті 8, пункту 1.3. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 8, 
10, 11 Додатку № 2 до Дисциплінарних правил ФФУ – за неправомірні дії 

Вирішили: 
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вболівальників команди, використання ними піротехнічних засобів та 
кидання піротехнічного предмету на бігову доріжку стадіону – зобов’язати 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Зірка» 
перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше семи діб від дати отримання 
рішення ДК. 

 
2. Зобов’язати керівництво ФК «Зірка» провести попереджувально-профілактичну 

роботу з вболівальниками клубу щодо недопущення фактів неправомірних дій та 
використання піротехнічних засобів 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. 

 
           III. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Скворцова В. С. «Про лист ФК «Енергетик» Бурштин від 
08.07.2009 року № 202 щодо перегляду рішення ДК від 18.11.2008 року про 
застосування дисциплінарних санкцій у відношенні футболіста М. Хомина». 
 
 У ході слухань встановлено. 
 
 Рішенням ДК від 18.11.2008 року у порядку пункту 1.11. статті 15 
Дисциплінарних правил ФФУ відсторонено футболіста команди «Енергетик» 
Бурштин М. Хоміна від участі у змаганнях на 12 місяців. 
 
 До ДК надійшло клопотання ФК «Енергетик» Бурштин (лист від 08.07.2009 року 
№ 202) з проханням переглянути вищезазначене рішення ДК. Футболіст визнав свою 
провину, клуб його позитивно характеризує та має намір призначити на посаду 
тренера.  
 

Враховуючи, що М. Хомин відбув відсторонення більше восьми місяців, не 
здійснив нових порушень та характеризується позитивно, ДК прийшов до висновку 
щодо можливості задоволення клопотання клубу. 

 
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, 

пунктом 5 статті 39, пунктом 2 статті 51,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,-  
 

1. Дію дисциплінарної санкції, застосованої рішення ДК від 18 листопада 2009 року 
№ 20 (пункт I) щодо відсторонення  футболіста М. Хомина від участі у змаганнях 
на 12 місяців  - припинити. 

Вирішили: 

2.  У порядку пункту 3.1. статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ визнати, що станом 
на 30.07.2009 року дисциплінарна санкція застосована у відношенні М. Хомина – 
погашена. 

3.  Дане рішення ДК направити адміністрації ПФЛ для відома. 
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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. 

 
           IV. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про клопотання ФК «Волинь» Луцьк (лист 
від 27.07.2009 року № 169) щодо перенесення розгляду справи за участю головного 
тренера В. Кварцяного». 
 

Враховуючи клопотання клубу та керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту 
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 51,  статтею 78 Дисциплінарних 
правил ФФУ,-  

 
Вирішили: 

1. Призначити розгляд справи «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» - за 
його участю на 06 серпня 2009 року. 

2.  Визнати явку головного тренера ФК «Волинь» В. Кварцяного на засіданні ДК 
обов’язковою, а при неявці - справу розглянути за наявними документальними 
матеріалами. 

 
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 Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Олександрія» від 16.07.2009 
року № 48 щодо сплати обов’язкового грошового внеску, застосованого рішенням ДК 
від 25.06.2009 року». 
 

Розглянувши лист ФК «Олександрія» та обговоривши питання по суті, пунктом 
2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 51,  статтею 
78 Дисциплінарних правил ФФУ,-  

 
 
Вирішили: 

1. Клопотання ФК «Олександрія» щодо поетапного погашення обов’язкового 
грошового внеску, застосованого рішенням ДК від 25.06.2009 року – задовольнити 
і зобов’язати клуб сплатити 5000 (п’ять тисяч) гривень – до 01.09.2009 року, 5000 
(п’ять тисяч) гривень – до 01.10.2009 року. 

 
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. 
 
 


