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ПРОТОКОЛ № 17 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

27 жовтня 2010 року  
Початок роботи 12.00 год. 

Порядок денний 

1. Про вилучення футболіста команди «Зірка» Кіровоград А. Смалька 16.10.2010 року 
у матчі першості другої ліги між командами ПФК «Олександрія»  – «Зірка» 
Кіровоград. 

 
2. Про неявку команди «Фенікс-Іллічівець» Калініно 23.10.2010 року на матч 17-го 

туру першості першої ліги між командами «Титан» Армянськ – «Фенікс-Іллічівець» 
Калініно. 

 

  
І. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 
«Зірка» Кіровоград А. Смалька 16.10.2010 року у матчі першості другої ліги між 
командами ПФК «Олександрія»  – «Зірка» Кіровоград». 
  
 Згідно із записами у рапорті арбітра А. Жабченка – на 90+3 хвилині матчу 
футболіст команди «Зірка» А. Смалько у боротьбі за м’яч ударив суперника рукою в 
область голови, за що вилучений з поля. Це зазначено і в рапорті делегата матчу  
Ю. Петрова. 
 

Обговоривши питання по суті, переглянувши відеофрагмент матчу 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: 
 
У порядку частини в) пункту 2 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за удар 

суперника рукою в боротьбі за м’яч відсторонити футболіста команди «Зірка» 
Кіровоград Андрія Смалька 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. 

 
 
 
 



 

 

2
ІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про неявку команди «Фенікс-Іллічівець» 
Калініно 23.10.2010 року на матч 17-го туру першості першої ліги між командами 
«Титан» Армянськ – «Фенікс-Іллічівець» Калініно».   
 
 23 жовтня 2010 року не відбувся матч між командами «Титан» Армянськ – 
«Фенікс-Іллічівець» Калініно у зв’язку з неявкою команди «Фенікс-Іллічівець». Про це 
зазначено у рапорті арбітра О. Павлюка та делегата О. Чорного. 
 
 За матеріалами справи ФК «Титан» Армянськ не має фінансових претензій до 
команди-суперниці. Оскільки ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно заздалегідь повідомив 
клуб-господар про невиїзд команди на матч (лист від 21 жовтня 2010 року  
за вих. № 158). 
 

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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1.  Визнати, що причини неявки команди ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно 23 жовтня 
2010 року на матч 17-го туру першості першої ліги між командами «Титан» 
Армянськ – «Фенікс-Іллічівець» Калініно не є поважними. 

 
2. У порядку  пункту 1 статті 50 Регламенту змагань, пункту 3.7 статті 13 

Дисциплінарних правил ФФУ за неявку без поважної причини - зарахувати 
команді «Фенікс-Іллічівець» Калініно технічну поразку (0:3), команді суперниці – 
«Титан» Армянськ технічну перемогу (3:0).  

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

команд I ліги, після набуття чинності даного рішення. 
 
4. У порядку пункту 2 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 1 статті 52 

Регламенту змагань – за неявку команди на матч без поважної причини - 
зобов’язати Футбольний клуб «Фенікс-Іллічівець» Калініно 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. 

 


