
  
 

ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА 

ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ”  

 

UNION OF FOOTBALL CLUBS 
“PROFESSIONAL 

FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE”  

Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2б 01001,  2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine 

ПРОТОКОЛ № 25 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

   20 квітня  2012 року  
  Початок роботи 10.00 год. 

 

Порядок денний 
1. Про несанкціоновану появу в ігровій зоні вболівальника команди «Нива» Вінниця 

03.04.2012 року під час матчу 24-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Нива» Вінниця – «Львів» Львів.                                                                                       

2. Про нецензурні скандування вболівальниками команди «Севастополь» на адресу 
арбітра 08.04.2012 року під час матчу 25-го туру чемпіонату першої ліги між 
командами «Севастополь» Севастополь – Нафтовик-Укрнафта» Охтирка. 

 
3. Про порушення ФК «Енергетик» вимог Регламенту змагань в частині прийому 
інспектора та арбітрів 8.04.2012 року перед матчем 25-го туру чемпіонату першої 
ліги між командами «Енергетик» Бурштин – «Говерла-Закарпаття» Ужгород. 

 
4.  Про вилучення футболіста команди «Севастополь-2» Севастополь Є. Стрельцова 

12.04.2012 року у матчі 18-го туру чемпіонату другої ліги між командами «Мир» 
Горностаївка – «Севастополь-2» Севастополь. 

 
5. Про вилучення футболіста команди «Миколаїв» А. Голенкова 14.04.2012 року у 
матчі 26-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Миколаїв» Миколаїв – 
«Буковина» Чернівці.                                                

 
6. Про вилучення футболіста команди «Шахтар» Свердловськ Д. Савіна 17.04.2012 
року у матчі 19-го туру чемпіонату другої ліги між командами «Шахтар» 
Свердловськ – «Мир» Горностаївка. 

 
7.  Про вилучення футболіста команди «Єдність» Плиски О. Гаврильченка 17.04.2012 
року у матчі 19-го туру чемпіонату другої ліги між командами «Енергія» Нова 
Каховка – «Єдність» Плиски. 

    
8. Про вилученням футболіста команди «Гірник» Кривий Ріг І. Христуся 17.04.2012 
року у матчі 19-го туру чемпіонату другої ліги між командами «Гірник» Кривий Ріг – 
«Полтава» Полтава.                                    

І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про несанкціоновану появу в ігровій зоні 

вболівальника команди «Нива» Вінниця 03.04.2012 року під час матчу 24-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Нива» Вінниця – «Львів» Львів».         

                                                                               
          Згідно із записами у рапорті арбітра М. Козирецького – на 67 хвилині матчу  на 
футбольне поле вибіг вболівальник, у зв’язку з чим гра була зупинена на 20 секунд. 
Це підтверджено і рапортом делегата матчу В. Курганова. 
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Обговоривши питання по суті та 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. статті 13, пункту 2 статті 24 

Дисциплінарних правил ФФУ – за появу в ігровій зоні вболівальника під час матчу та 
враховуючи, що дане порушення допущено вперше в сезоні 2011/2012 року – 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб «Нива» 
Вінниця - попередити. У разі повторення, до клубу будуть застосовані більш жорсткі 
санкції згідно із вимогами Дисциплінарних санкцій 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. 

 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про нецензурні скандування 

вболівальниками команди «Севастополь» на адресу арбітра 08.04.2012 року під час 
матчу 25-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Севастополь» 
Севастополь– Нафтовик-Укрнафта» Охтирка». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра М. Кривоносова – з 40 по 44 хвилину 
матчу вболівальники команди «Севастополь» скандували нецензурні вирази. На 62 
хвилині – вболівальники стадіону скандували нецензурні вирази на адресу арбітра.  
  

 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 2.11. статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту4.5. статті 24 
Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 11 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за 
неетичну вирази вболівальниками команди «Севастополь» на адресу арбітрів  під 
час матчу – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Футбольний клуб «Севастополь» Севастополь: 

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, до клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції 
згідно із вимогами Дисциплінарних санкцій 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 порушення ФК «Енергетик» вимог 

Регламенту змагань в частині прийому інспектора та арбітрів 8.04.2012 року перед 
матчем 25-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Енергетик» Бурштин – 
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«Говерла-Закарпаття» Ужгород». 

 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Дяденка – футбольний клуб 
«Енергетик», як господар поля, не виконав вимоги Регламенту змагань в частині 
прийому інспекторів та арбітрів. 

 Положеннями пункту 1 і 3 статті 27 Регламенту визначено обов’язки клубу - 
господаря: 

1) призначити офіційного представника з повноваженнями щодо зустрічі 
інспектора і арбітрів, їхнього проживання, харчування і погодження програми 
перебування та безпеки; 

3) надати інспектору та арбітрам автотранспортні засоби для їх обслуговування. 
 
 Обговоривши питання по суті та 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 вимог статті 27 Регламенту змагань сезону2011/2012 років, пункту 

2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13, пункту 1.10 статті 25 Дисциплінарних правил ФФУ – 
за появу під час матчу в ігровій зоні вболівальника команди та враховуючи, що дане 
порушення допущено вперше у сезоні 2011/2012 року – Футбольний клуб 
«Енергетик» Бурштин - попередити. У разі повторення, до клубу будуть застосовані 
більш жорсткі санкції згідно із вимогами Дисциплінарних санкцій 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. 

 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 

команди «Севастополь-2» Севастополь Є. Стрельцова 12.04.2012 року у матчі 18-го 
туру чемпіонату другої ліги між командами «Мир» Горностаївка – «Севастополь-2» 
Севастополь». 
 Згідно із записами у рапорті арбітра А. Семенова – на 61 хвилині матчу за 
нецензурні висловлювання на адресу арбітра з поля вилучений футболіст команди 
«Севастополь-2» Є. Стрельцов. 
 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 17, 

статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини в) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ – відсторонити футболіста команди «Севастополь-2» Севастополь  
Євгенія Стрельцова 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. 
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V. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена Голубєва О.В. «Про вилучення футболіста команди 

«Миколаїв» А. Голенкова 14.04.2012 року у матчі 26-го туру чемпіонату першої ліги 
між командами «Миколаїв» Миколаїв – «Буковина» Чернівці».    

 
 Згідно із записами у рапортах арбітра А. Кутакова – на 48 хвилині матчу за 

небезпечну атаку суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми у 
боротьбі за м’яч, з поля вилучено футболіста команди «Миколаїв» А. Голенкова. Це 
підтверджено і записами у рапорті делегата А. Малаховського. 

 
 Обговоривши питання по суті та 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 17, 

статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ – відсторонити футболіста команди «Миколаїв» Миколаїв  Антона 
Голенкова на 2(два) 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 інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 

команди «Шахтар» Свердловськ Д. Савіна 17.04.2012 року у матчі 19-го туру 
чемпіонату другої ліги між командами «Шахтар» Свердловськ – «Мир» Горностаївка». 

 
Згідно із записами у рапорті арбітра Д. Панчишина – на 90 хвилині матчу за 

удар по ногам суперника, який володів м’ячем, з ризиком нанесення травми, з поля 
вилучено футболіста команди «Шахтар» Свердловськ Д. Савіна. Це підтвердив у 
своєму рапорті і делегат матчу В. Хромей. 
 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 17, 

статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ – відсторонити футболіста команди «Шахтар» Свердловськ  Дмитра 
Савіна на 2(два) 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. 

 
 
VІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилучення футболіста 

команди «Єдність» Плиски О. Гаврильченка 17.04.2012 року у матчі 19-го туру 
чемпіонату другої ліги між командами «Енергія» Нова Каховка – «Єдність» Плиски».                 
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 Згідно із записами у рапорті арбітра І. Петрової – на 26 хвилині матчу за удар 
головою в лице суперника у момент зупинки гри, з поля вилучено футболіста 
команди «Єдність» Плиски О. Гаврильченка. 
 
 У ході засідання, у телефонній розмові арбітр І. Петрова пояснила, що при 
ударі в лице контакт був не значний, травми не було, лікарі команди для надання 
допомоги не запрошувались. 
 
 Обговоривши питання по суті та 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 17, 

статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини б) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ та застосовуючи статтю 40 Дисциплінарних правил ФФУ – за удар 
суперника, який не володіє м’ячем після зупинки матчу – відсторонити футболіста 
команди «Єдність» Плиски  Олександра Гаврильченка  на 2(два) 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. 

 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В. «Про вилученням футболіста 

команди «Гірник» Кривий Ріг І. Христуся 17.04.2012 року у матчі 19-го туру 
чемпіонату другої ліги між командами «Гірник» Кривий Ріг – «Полтава» Полтава». 

Згідно із записами у рапорті арбітра Ю. Вишневського - на 90+2 хвилині матчу 
за грубий поштовх суперника після зупинки гри, з поля вилучений футболіст команди 
«Гірник» Кривий Ріг І. Христусь. Це підтверджено і рапортом делегата матчу  
М. Хапченкова. 
 Обговоривши питання по суті та 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 17, 

статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини в) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ – відсторонити футболіста команди «Гірник» Єдність  Ігоря Христусь  на 
2(два) 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. 
 

                                      


