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Порядок денний 

1.  Про використання вболівальниками команди «Севастополь» піротехнічних засобів 
04.08.2012 року до та під час матчу 4-го туру чемпіонату першої ліги між 
командами «Кримтеплиця» Молодіжне – «Севастополь» Севастополь.                            

2. Про неучасть головного тренера ФК «Зірка» Кіровоград І.Близнюка у 
післяматчевих флеш-інтерв’ю.                                                                     

3.  Про вилучення футболіста команди «Зірка» Кіровоград  Д. Німчанінова  
22.08.2012 року у матчі 2-го етапу Кубку України між командами «Нива» 
Тернопіль – «Зірка» Кіровоград.      

4. Про використання вболівальниками команди «Динамо» Хмельницький 
піротехнічних засобів 22.08.2012 року під час матчу 2-го етапу Кубку України між 
командами «Динамо» Хмельницький – «Десна» Чернігів.                                               

5. Про вилучення футболіста команди «Динамо» Хмельницький Д. Белова  
26.08.2012 року у матчі 7-го туру чемпіонату другої ліги України між командами 
«Скала» Стрий – «Динамо» Хмельницький.        

6.  Про використання вболівальниками команди «Титан» Армянськ піротехнічних 
засобів 11.08.2012 року під час матчу 5-го туру чемпіонату першої ліги між 
командами «Титан» Армянськ – «Зірка» Кіровоград.  

7.  Про невиконання ФК «Севастополь-2» Севастополь вимог Регламенту змагань в 
частині передачі оперативної інформації (on-line) під час матчу для розміщення її 
на Інтернет сайті pfl.ua.           

8. Про навмисне пошкодження майна стадіону «Олімпік» вболівальниками             
команди «Севастополь» та використання ними піротехнічних засобів 26.08.2012 
року під час 7-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Олімпік» Донецьк – 
«Севастополь» Севастополь. 

9. Про нецензурні вирази вболівальниками команди «Титан» Армянськ та появу 
сторонньої особи на футбольному полі 26.08.2012 року під час матчу 7-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Титан» Армянськ – «Динамо-2» Київ. 

 
І. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про використання вболівальниками 

команди «Севастополь» піротехнічних засобів 04.08.2012 року до та під час матчу  
4-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – 
«Севастополь» Севастополь». 
 Згідно із записами у рапорті делегата А. Малаховського – за 20 хвилин до 
початку матчу, при вході на стадіон, вболівальники команди «Севастополь», які 



 
 
 

прибули на матч організовано (лист клубу від 30.07.2012 року за вих. № 23/05), 
запалили один фаєр. На 90+4 хвилині матчу вони знову запалили фаєр та кинули з 
трибуни, де розміщувались. 
 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 «Кримтеплиця» Молодіжне – 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 
сезону 2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту 2  статті 
21, пунктів 2 і 4.3 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 8  і  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 «Севастополь» Севастополь: 

2.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 500 (п’ятсот) 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 «Севастополь» Севастополь 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. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про неучасть головного тренера ФК 

«Зірка» Кіровоград І.Близнюка у після матчевих флеш-інтерв’ю».    
 

 14 серпня 2012 року на адресу адміністрації ПФЛ надійшло повідомлення ТК 
«Футбол» (лист від 14.08.2012 року вих. № К-1088), в якому зазначається про 
невиконання Футбольним клубом «Зірка» Кіровоград вимог пункту 3.7. Положення 
про організацію трансляцій матчів чемпіонату України серед команд І ліги. А саме 
головний тренер команди «Зірка» Кіровоград І. Близнюк відмовлявся давати 
обов’язкове флеш-інтерв’ю після матчів 20.07.2012 року та 03.08.2012 року. 
 16 серпня 2012 року футбольний клуб надав до ДК пояснювальну записку, в 
якій зазначив про поважні причини (стан здоров’я) неучасті І. Близнюка у флеш 
інтерв’ю та надав відповідні документальні докази. 
 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 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 – за неучасть у 
обов’язковому флеш-інтерв’ю після матчу головного тренера команди «Зірка» 
Кіровоград Іллю Близнюка – попередити. У разі повторення подібних порушень 
будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із вимогами Дисциплінарних правил 
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. 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 

«Зірка» Кіровоград  Д. Німчанінова  22.08.2012 року у матчі 2-го етапу Кубку України 
між командами «Нива» Тернопіль – «Зірка» Кіровоград».                                                              
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра А. Грисьо – на 100 хвилині матчу за 
нецензурні та інші образливі, некоректні виловлювання, жести на адресу арбітра 
матчу з поля вилучений футболіст команди «Зірка» Кіровоград  Д. Німчанінова. 
 
 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 38 
Дисциплінарних правил ФФУ, частини в) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних правил 
ФФУ– за нецензурні та інші образливі, некоректні висловлювання, жести на адресу 
арбітра – відсторонити футболіста команди «Зірка» Кіровоград Дмитра 
Німчанінова на 3(три) 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. 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про використання вболівальниками 

команди «Динамо» Хмельницький піротехнічних засобів 22.08.2012 року під час 
матчу 2-го етапу Кубку України між командами «Динамо» Хмельницький – «Десна» 
Чернігів. 
 Згідно із записами у рапортах делегата О. Шамича – на 1,7,28,41,52,64,67 та 78 
хвилинах матчу вболівальники команди «Динамо» Хмельницький запалили 9 шашок, 
з яких 2 димові. Гра не зупинялась. 
 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, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань 

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  8  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 вболівальниками команди 
піротехнічних засобів  зобов’язати Футбольний клуб «Динамо» 
Хмельницький: 

1.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 



 
 
 

внесок у сумі 500 (п’ятсот) 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 Футбольний клуб «Динамо» Хмельницький 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 голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 

«Динамо» Хмельницький Д. Белова  26.08.2012 року у матчі 7-го туру чемпіонату 
другої ліги України між командами «Скала» Стрий – «Динамо» Хмельницький». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра О. Москаленка – на 90+5 хвилині матчу за 
навмисний удар суперника рукою, який не володіє м’ячем під час гри, з поля 
вилучений футболіст команди «Динамо» Хмельницький Д. Белов. 
 
 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 38 
Дисциплінарних правил ФФУ, частини в) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних правил 
ФФУ– за навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу – 
відсторонити футболіста команди «Динамо» Хмельницький Дмитра Белова на 
3(три) 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. 

 

VІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про використання вболівальниками 

команди «Титан» Армянськ піротехнічних засобів 11.08.2012 року під час матчу 5-го 
туру чемпіонату першої ліги між командами «Титан» Армянськ – «Зірка» Кіровоград». 
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,- 
 
 Згідно із записами у рапортах делегата Є. Абросімова – на 90+1 хвилині матчу 
вболівальники команди «Титан» Армянськ запалили п’ять димових фаєрів. 
Постраждалих не має. 
 
 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 2.11 статті 8, пункту 1.1.1 статті 13 Дисциплінарних правил 
ФФУ – за використання вболівальниками піротехнічних засобів, а також враховуючи, 
що дане порушення вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи 
положення статті 40 Дисциплінарних правил ФФУ – попередити. У разі повторення 
порушення, до клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із 
Дисциплінарними правилами 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. 

 
 
VІІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Севастополь-2» 

Севастополь вимог Регламенту змагань в частині передачі оперативної інформації 
(on-line) під час матчу для розміщення її на Інтернет сайті pfl.ua». 

28 серпня 2012 року до ДК надійшла службова записка спеціаліста з питань 
статистичного обліку О. Степаненка, в якій зазначено, що ФК «Севастополь» 
(команда «Севастополь») не виконав  вимоги пункту 14 статті 29 Регламенту змагань 
26.08.2012 року під час матчу 8-го туру між командами «Полтава-2-Карлівка»– 
«Севастополь-2» Севастополь. 

Даним пунктом передбачено, що клуби-господарі поля під час матчу повинні 
передавати до ПФЛ за телефонами +38 050 411 73 06 (для першої ліги), 
+38 063 235 66 53 (для другої ліги) наступну оперативну інформацію (on-line) для 
розміщення її на Інтернет-сайті pfl.ua:  

а) час початку матчу;  

б) час, прізвище та ім’я футболістів, які отримали дисциплінарні санкції або забили 
гол;  

в) час, прізвище та ім’я футболіста, який не реалізував одинадцятиметровий удар;  

г) час закінчення матчу. 

 Розглянувши матеріали справи та обговоривши питання по суті, ДК прийшов 
до висновку: несвоєчасна передача клубом оперативної інформації унеможливлює 
ведення on-line трансляції матчів належним чином, внесення змін про хід та 
результати матчу, що в свою чергу впливає на своєчасне донесення інформації до 
інтернет - користувачів. 

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 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил 

ФФУ – за невиконання вимог Регламенту змагань в частині надання оперативної 
інформації (on-line) до ПФЛ щодо матчу – Футбольний клуб «Севастополь» (команда 
«Севастополь-2») попередити. У разі повторення подібних порушень до клубу 
будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із вимогами Дисциплінарних правил 
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. 

 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ:  



 
 
 

Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про навмисне пошкодження майна 
стадіону «Олімпік» вболівальниками команди «Севастополь» та використання ними 
піротехнічних засобів 26.08.2012 року під час 7-го туру чемпіонату першої ліги між 
командами «Олімпік» Донецьк – «Севастополь» Севастополь». 

Згідно із записами у рапорті делегата О. Деревинського – на 89 хвилині матчу 
вболівальники команди «Севастополь» запалили два піротехнічні засоби. При огляді  
сектору, де знаходились зазначені вболівальники, виявлено поламаних 34 крісла та 
6 металічних труб чотирьох пройомів металічної огороди. 

 
 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 «Олімпік» Донецьк – 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 
сезону 2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту 2  статті 
21, пунктів 2, 4.2 і 4.3 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 8  і  10  
Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за використання піротехнічних 
засобів  та пошкодження майна клубу зобов’язати Футбольний клуб 
«Севастополь» Севастополь: 

2.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий 
внесок у сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) 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. 
 

2.3. Зобов’язати Футбольний клуб «Севастополь» Севастополь провести 
роз’яснювально-виховну роботу з вболівальниками команди щодо 
недопущення у подальшому порушень Правил поведінки 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. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про нецензурні вирази вболівальниками 

команди «Титан» Армянськ та появу сторонньої особи на футбольному полі 
26.08.2012 року під час матчу 7-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Титан» Армянськ – «Динамо-2» Київ». 

Згідно із записами у рапорті делегата К. Оганесяна – на 19 хвилині матчу після 
забитого м’яча вболівальник команди «Титан» вибіг на футбольне поле, потиснув 
руку футболістові і після цього покинув його. На 26 хвилині матчу вболівальники 
висловлювали нецензурні викрики на адресу своєї команди та футболістів команди-
гостей. Після оголошення диктором по стадіону, викрики припинились. 

Факт появи сторонньої особи на футбольному полі підтвердив і арбітр матчу  
М. Митровський записами у своєму рапорті. 

 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, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань 

сезону 2012/2013 р.р., пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту 2  статті 
21, пунктів 1 і 4.5 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 11 та 12  
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 
образливого характеру на адресу команди суперника та появу сторонньої 
особи на футбольному полі зобов’язати Футбольний клуб «Титан» 
Армянськ: 

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 Футбольний клуб «Титан» Армянськ провести роз’яснювально-
виховну роботу з вболівальниками команди щодо недопущення у подальшому 
порушень Правил поведінки на стадіоні та прилеглій до нього території до, під 
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. 


