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ПРОТОКОЛ № 9 

Порядок денний 
1. Про порушення «Правил поведінки глядачів» вболівальниками команди  

«Десна» Чернігів 26.08.2009 року на стадіоні ім. Ю. О. Гагаріна м. Чернігів після 
матчу 6-го туру першості другої ліги між командами «Десна» Чернігів – 
«Енергетик» Бурштин. 

 
2. Про порушення «Правил поведінки глядачів» вболівальниками команди  

«ФК Львів» Львів 26.08.2009 року на стадіоні «Княжа Арена» м. Добромиль під час 
матчу 6-го туру першості першої ліги між командами «ФК Львів» Львів – 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

 
3. Про неявку команди «ЦСКА» Київ 29.08.2009 року на матч 5-го туру першості 

команд другої ліги між командами «ФК Моршин» Моршин – «ЦСКА» Київ. 
 
4. Про вилучення футболіста команди «ФК Львів-2» Львів Н. Маврова 29.08.2009 

року у  матчі 5-го туру першості другої ліги між командами «ФК Львів-2» Львів – 
«Бастіон» Іллічівськ. 

 
5. Про вилучення з технічної площі за некоректну поведінку масажиста команди 

«Карпати-2» Львів В. Комана 29.08.2009 року у матчі 5-го туру першості другої ліги 
між командами «Буковина» Чернівці  – «Карпати-2» Львів. 

 
6. Про вилучення з технічної площі за неспортивну поведінку головного тренера 

команди «Арсенал» Біла Церква І. Артемовича 30.08.2009 року у матчі 7-го туру 
першості першої ліги між командами «Арсенал» Біла Церква  – «Десна» Чернігів. 

 
7. Про ситуацію, що склалася у ФК «Десна» Чернігів та ФК «Нива» Тернопіль з питань 

діяльності та виконання регламентних і статутних норм. 
 
8. Про звернення ФК «Волинь» щодо відсутності футболіста 1990 року народження у 

складі команди «Кримтеплиця» 31.08.2009 року у матчі 7-го туру першості першої 
ліги між командами «Волинь» Луцьк – «Кримтеплиця» Молодіжне. 

 
 
      І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора II ліги  Гуча А. М. «Про порушення «Правил поведінки 
глядачів» вболівальниками команди «Десна» Чернігів 26.08.2009 року на стадіоні  
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ім. Ю. О. Гагаріна м. Чернігів після матчу 6-го туру першості другої ліги між 
командами «Десна» Чернігів – «Енергетик» Бурштин». 
 

Згідно із записами у рапорті делегата Ю. Корбута, після матчу вболівальники 
команди «Десна» Чернігів кинули дві 1.5 літрові пластикові пляшки з водою на бігову 
доріжку стадіону. 

 
 Обговоривши питання по суті, 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,- 
 
 Вирішили: 
 
1.  У порядку пункту 2.11 статті 8, пунктом 1.1. статті 13, пунктами 2 та 3 статті 21 

Дисциплінарних правил ФФУ, пунктом 11 Додатку № 2 Дисциплінарних правил 
ФФУ – за кидання на бігову доріжку предметів (двох пластикових пляшок) 
вболівальниками команди «Десна» Чернігів 26.08.2009 року після матчу 6-го туру 
першості першої ліги між командами між команди «Десна» Чернігів – «Енергетик» 
Бурштин -  Приватне підприємство «Футбольний клуб «Десна» Чернігів – 
попередити. 

2. Зобов’язати керівництво ФК «Десна» Чернігів провести попереджувально-
профілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо недопущення фактів 
неправомірних дій та порушення «Правил поведінки глядачів» 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.  

 
           II. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора II ліги  Мороза Є. В. «Про порушення «Правил 
поведінки глядачів» вболівальниками команди «ФК Львів» Львів 26.08.2009 року на 
стадіоні «Княжа Арена» м. Добромиль під час матчу 6-го туру першості першої ліги 
між командами «ФК Львів» Львів – «Прикарпаття» Івано-Франківськ. 

 
Згідно із записами у рапорті делегата С. Дзюби, на 86 хвилині матчу 

представники фан-клубу «ФК Львів» запалили на трибуні дві димові шашки. 
 
Обговоривши питання по суті, 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 пункту 2.11 статті 8, пунктом 1.3. статті 13, пунктами 2 та 3 статті 21 
Дисциплінарних правил ФФУ, пунктом 10 Додатку № 2 Дисциплінарних правил 
ФФУ, пунктом 2 статті 45 Регламенту змагань – за використання представниками 
фан-клубу «ФК Львів»  піротехнічних засобів 26.08.2009 року на стадіоні «Княжа 
Арена» м. Добромиль під час матчу 6-го туру першості першої ліги між командами 

Вирішили: 
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«ФК Львів» Львів – «Прикарпаття» Івано-Франківськ - зобов’язати Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Львів» перерахувати 
на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 
(п’ятсот) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК. 

 
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 інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про неявку команди «ЦСКА» Київ 
29.08.2009 року на матч 5-го туру першості команд другої ліги між командами «ФК 
Моршин» Моршин – «ЦСКА» Київ». 
 У ході слухань встановлено наступне. 
 26 серпня 2009 року до ПФЛ надійшов лист ФК «ЦСКА» Київ про те, що через 
скрутне фінансове становище клубу команда не має можливості виїхати 29 серпня 
2009 року до м. Моршин на матч 5-го туру першості команд другої ліги між 
командами «ФК Моршин» Моршин – «ЦСКА» Київ. 
 На підставі направленої відповідної інформації до Федерації футболу України, 
призначені бригада арбітрів і делегат не виїжджали на цей матч. 
 

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  пункту 1 статті 17 Регламенту змагань, пункту 3.7 статті 13 
Дисциплінарних правил ФФУ за неявку 29.08.2009 року на матч 5-го туру першості 
команд другої ліги: 

 -   зарахувати команді «ЦСКА» Київ технічну поразку (0:3), команді суперниці – «ФК 
Моршин» Моршин технічну перемогу (3:0); 

 
-   зобов’язати ФК «ЦСКА» Київ 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. 

 
2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед 

команд II ліги групи «А» після набуття чинності даного рішення. 
 

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 інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 
команди «ФК Львів-2» Львів Н. Маврова 29.08.2009 року у матчі 5-го туру першості 
другої ліги між командами «ФК Львів-2» Львів – «Бастіон» Іллічівськ». 
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Згідно із записами у рапорті арбітра О. Москаленка на 74 хвилині матчу 

футболіст команди «ФК Львів-2» Львів Н. Мавров під час гри навмисно наніс удар 
супернику ногою в область бедра, за що був вилучений з поля. 

 
Обговоривши 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,- 

 
Вирішили: 
 

1.  У порядку частини б) пункту 3 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 
навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу – відсторонити 
футболіста команди «ФК Львів-2» Львів Назара Маврова на 3(три) 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. 

 
V. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про вилучення з технічної площі 
за некоректну поведінку масажиста команди «Карпати-2» Львів В. Комана 29.08.2009 
року у матчі 5-го туру першості другої ліги між командами «Буковина» Чернівці  – 
«Карпати-2» Львів. 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Федунця, на 62 хвилині матчу, був 
вилучений з технічної зони масажист команди «Карпати-2» Львів Василь Коман за 
некоректну поведінку. 
 

Обговоривши наявні матеріали справи 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 і 7 статті 
73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. У порядку пункту 2 статті 45 Регламенту змагань, пункту 1.3. статті 13, пункту 2 
статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 18 Додатку 2 Дисциплінарних 
правил ФФУ – за некоректну поведінку 29.08.2009 року під час матчу 5-го туру 
першості другої ліги між командами «Буковина» Чернівці  – «Карпати-2» Львів - 
зобов’язати масажиста команди «Карпати-2» Львів Василя Даниловича 
Комана перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий 
внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше семи діб від дати 
отримання рішення ДК. 

 
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. 
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           VІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про вилучення з технічної площі 
за неспортивну поведінку головного тренера команди «Арсенал» Біла Церква  
І. Артемовича 30.08.2009 року у матчі 7-го туру першості першої ліги між командами 
«Арсенал» Біла Церква  – «Десна» Чернігів. 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра А. Кузьмина, після закінчення першого 
тайму головний тренер команди «Арсенал» Біла Церква Ігор Артемович вийшов на 
поле і виразив свою незгоду на дії арбітра, вів себе некоректно, за що був видалений 
із технічної площі. 
 

Обговоривши наявні матеріали справи 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 і 7 статті 
73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 

 
1. У порядку пунктів 2.3. та 2.4. статті 13, пункту 3 статті 17, статті 25, статті 37 

Дисциплінарних правил ФФУ – за некоректну поведінку 30.08.2009 року у матчі 7-
го туру першості першої ліги між командами «Арсенал» Біла Церква  – «Десна» 
Чернігів – заборонити головному тренеру команди «Арсенал» Біла Церква 
Ігорю Климентійовичу Артемовичу знаходитись у роздягальні, тунелі або 
технічному майданчику та контактувати зі своєю командою до та під час 
матчу 06.09.2009 року 8-го туру першості першої ліги між командами 
«Енергетик» Бурштин - «Арсенал» Біла Церква. 

 
2.  У порядку пунктів 1.3. статті 13, пункту 1.2. статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, 

пункту 18 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45 Регламенту 
змагань – за некоректну поведінку І. Артемовича 30.08.2009 року у матчі 7-го туру 
першості першої ліги між командами «Арсенал» Біла Церква  – «Десна» Чернігів – 
зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний 
клуб «Арсенал-Біла Церква» перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ 
обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 
семи діб від дати отримання рішення ДК. 

 
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. 

 
      VІI. СЛУХАЛИ: 

Інформацію «Про ситуацію, що склалася у ФК «Десна» Чернігів та ФК «Нива» 
Тернопіль з питань діяльності та виконання регламентних і статутних норм». 

 За наданою адміністрацією ПФЛ інформацією встановлено, що ФК «Десна» 
Чернігів та ФК «Нива» Тернопіль, грубо порушуючи статутні і регламентні норми, не 
виконують рішення Органів управління та Дисциплінарного органу ПФЛ, своєчасно 
не сплачують внески та інші платежі у встановленому порядку, належним чином не 
реагують на вказані адміністрацією ПФЛ недоліки з питань діяльності клубу, а інколи, 
навіть, залишають їх без виконання. 
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 Останнім часом, до адміністрації ПФЛ надходить масове звернення 
футболістів щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів та ФК «Нива» Тернопіль 
зобов’язань за контрактами. Клуби тривалий час не погашають заборгованість перед 
футболістами. 

 Так, ФК «Десна» Чернігів не проведено розрахунків і не виконується рішення 
ДК протягом півроку стосовно футболістів О. Маклакова та П. Кондратюка, звернення 
футболістів М. Боровкова, Д. Єфстаф`єва, Б. Кобець, Я. Сердюка. С. Старенького та 
П. Щедракова з питань не виплати заробітної плати залишено без розгляду. 

 ФК «Нива» Тернопіль належним чином не реагує на заяви, які надійшли від 
футболістів В. Первака, М. Нікитського, В. Лукашука, О. Теплого та В. Поліванова, не 
виконує тривалий час гарантійні зобов’язання перед бувшим футболістом  
Д. Саркісом та не проводить компенсаційних розрахунків з ФК «Металург» Донецьк 
за підготовку футболіста Ю. Путраша. Клубом надано платіжне доручення щодо 
сплати другої частини заявкового грошового внеску, але кошти на рахунок ПФЛ не 
надійшли. 

Розглянувши та обговоривши питання по суті, 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.  З метою вивчення ситуації, що склалася у клубах ФК «Десна» Чернігів та «Нива» 

Тернопіль, створити комісію у складі: керівника відділу фінансового забезпечення 
і звітності ПФЛ - Мамченко О.І. ( за узгодженням з керівництвом ПФЛ), члена ДК - 
Васильєва Д.Є., начальника спортивного відділу ПФЛ - Голубєва О.В.   

 
2.  Комісії, з виїздом безпосередньо до ФК «Десна» Чернігів та «Нива» Тернопіль, 

дати оцінку з питань діяльності та виконання клубами статутних і регламентних 
норм. 

 
3.  По мірі отримання від комісії висновків, питання розглянути  на засіданні ДК. 
 
4.  Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 
 
          VІII. СЛУХАЛИ: 

Інформацію інспектора II ліги Мороза Є. В. «Про звернення ФК «Волинь» щодо 
відсутності футболіста 1990 року народження у складі команди «Кримтеплиця» 
31.08.2009 року у матчі 7-го туру першості першої ліги між командами «Волинь» 
Луцьк – «Кримтеплиця» Молодіжне». 

 
 У ході підготовки та розгляду питання встановлено наступне. 

 ФК «Волинь» Луцьк направив до ПФЛ звернення (лист від 01.09.2009 року  
№ 1491) про те, що «…31.08.2009 року під час матчу 7-го туру першості першої ліги 
між командами «Волинь» Луцьк – «Кримтеплиця» Молодіжне тренерський штаб 
команди «Кримтеплиця» на 93 хвилині матчу замінив футболіста  
О. Бабиря, 1990 року народження, на футболіста Т. Новотрясова, 1989 року 
народження, порушивши пункт 21 статті 20 Регламенту, в якій вказано, що під час 
матчу на полі повинен бути принаймі футболіст – громадянин України 1990 року 
народження і молодше». 
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 ФК «Волинь»  вважає, що ФК «Кримтеплиця» Молодіжне допущено  
порушення  Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ 
сезону 2009/2010 років та просить зарахувати команді «Кримтеплиця» технічну 
поразку. 

У рапорті арбітра матчу О. Орєхова зазначено, що «… замість  футболіста  
№ 17 Бабир Олексія 1990 р.н. на 90+3 хвилині вийшов футболіст під № 16 
Новотрясов Тимур 1989 р.н. ФК «Кримтеплиця», що є порушенням  вимог регламенту 
змагань статті 20  п. 21». 

 
Дійсно, за вимогами пункту 21 статті 20 Регламенту змагань у матчі першості 

за команду першої ліги впродовж усього ігрового часу на полі повинен перебувати 
принаймі один футболіст-громадянин України 1990 р.н. і молодше, а за вимогами  
пункту 22 цієї ж статті, у матчі першості за команду другої ліги впродовж усього 
ігрового часу  на полі повинен перебувати принаймі один футболіст-громадянин 
України 1991 р.н. і молодше.  

 
 Дослідженням наявних документів по справі виявлено, що 20.08.2009 року 
футболіст команди «Кримтеплиця» І. Зубко 1991 року народження, який є основним 
гравцем цієї команди, був викликаний ФФУ до юнацької збірної команди України, що 
підтверджується відповідним листом. Згідно із вимогами пункту 24 статті 20 
Регламенту змагань ФК «Кримтеплиця» листом від 28.08.2009 року  
№ 129-09 повідомив ФК «Волинь» Луцьк та листом від 28. 08.2009 року № 128-09 
ПФЛ про відрядження футболіста І. Зубка до збірної. 
 
 Окрім того, ФК «Кримтеплиця» за вказівкою арбітра матчу О. Орєхова за 1 
годину до початку матчу до ФК «Волинь» Луцьк направив запрошення ФФУ від 
20.08.2009 року № 2176 стосовно виклику футболіста І. Зубка до збірної. 
 

Відповідно до пункту 23 статті 20 Регламенту змагань, який об’єднує вимоги до 
першої та другої ліги,  якщо футболіста 1990 р.н. першої ліги або 1991 р.н. і молодше 
другої ліги викликано до збірної команди України, то умови пунктів 21 та 22 даної 
статті не є обов’язковими впродовж усього терміну відрядження футболіста як для 
команди, що відрядила футболіста до збірної, так і для команди-суперниці.  
 
 У зв’язку з тим, що даний спір між ФК «Волинь» Луцьк та ФК «Кримтеплиця» 
Молодіжне виник через відсутність у пункті 23 статті 20 Регламенту після слів «у 
випадку, якщо футболіста 1990 р.н. першої ліги» слова «і молодше» ПФЛ звернулася 
до ФФУ з проханням надати роз’яснення з цього приводу.  
 

ФФУ листом від 02.09.2009 року № 2254 пункт 23 статті 20 Регламенту змагань 
трактує таким чином: «Якщо футболіста 1990 р.н. і молодше першої ліги або 1991 
р.н. і молодше другої ліги викликано до збірної команди України, то команда, що 
відрядила футболіста до збірної має право задіяти у матчі футболіста будь-
якого віку на футбольному полі протягом матчу. Таким же правом може 
скористатися і команда-суперниця. Це правило діє протягом усього терміну 
відрядження футболіста до збірної команди України та закінчується через 48 (сорок 
вісім) годин від дня його повернення до клубу». 
  

Обговоривши питання по суті, приймаючи до уваги роз’яснення ФФУ, 
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,- 
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Вирішили: 

 
1. У задоволенні вимог ФК «Волинь» Луцьк щодо зарахування технічної поразки 

команді «Кримтеплиця» Молодіжне у матчі 7-го туру першості першої ліги – 
відмовити. 

 
2.  Враховуючи, що згідно роз’яснення ФФУ пункт 23 статті 20 Регламенту змагань 

слід трактувати таким чином: 
      «У випадку, якщо футболіста 1990 р.н. і молодше першої ліги або 1991 р.н. і 

молодше другої ліги викликано до збірної команди України, умови пунктів 21 та 
22 даної статті не є обов’язковими впродовж усього терміну відрядження 
футболіста як для команди, що відрядила футболіста до збірної, так і для 
команди-суперниці. Термін відрядження починається з дня приїзді футболіста 
до збірної команди України та закінчується через 48 (сорок вісім) годин від дня 
повернення до клубу»  - вважати дії тренерського штабу ФК «Кримтеплиця» 
Молодіжне по заміні на 93 хвилині матчу футболіста О. Бабиря, 1990 року 
народження, на футболіста Т. Новотрясова, 1989 року народження, були 
здійснені у відповідності із вимогами Регламенту змагань. 

 
3. Проінформувати комітет арбітрів ФФУ щодо неможливості надання арбітрами 

оцінки з питань, що не входять до їх компетенції - запис у рапорті арбітра  
О. Орєхова з висновком про порушення ФК «Кримтеплиця» Молодіжне 
регламентних норм при заміні футболіста на 93 хвилині 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. 


