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ПРОТОКОЛ № 32 

Порядок денний 

1. Про продовження розгляду справи щодо вилучення футболіста команди ФК 
«Харків» Харків Д. Корнійця 24.03.2010 року у матчі 19-го туру першості першої 
ліги між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – ФК «Харків» Харків. 

                                                                              
 
2. Про вилучення футболіста команди «Олімпік» Донецьк О. Змієвського 03.04.2010 

року у матчі 18-го туру першості другої ліги між командами «Суми» Суми – 
«Олімпік» Донецьк. 

 
3. Про вилучення футболіста команди «Гірник - Спорт» Комсомольськ Р. Дегтяря 

31.03.2010 року у матчі 1/8 розіграшу Кубку ліги між командами ФК «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ – «Арсенал» Біла Церква.                                                               

 
4. Про закриття провадження по заяві футболіста А. Скрипника щодо невиконання 

ФК «Зірка» Кіровоград контрактних зобов’язань. 
                                                                          
5. Про затвердження мирової угоди по заяві футболіста О. Яковенка щодо 

невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних зобов’язань. 
 
6. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград в повному обсязі рішення ДК від 12 

березня 2010 року № 30  в частині погашення заборгованості перед колишнім 
футболістом клубу  О. Оніщенком. 

 
7. Про використання вболівальниками команди «Десна» Чернігів піротехнічного 

засобу 03.04.2010 року під час 21-туру першості першої ліги між командами 
«Десна» Чернігів – «Нива» Тернопіль. 

 
8. Про використання вболівальниками команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ 

піротехнічного засобу 03.04.2010 року під час 21-туру першості першої ліги між 
командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Кримтеплиця» Молодіжне. 

 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи щодо 
вилучення футболіста команди ФК «Харків» Харків Д. Корнійця 24.03.2010 року у 
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матчі 19-го туру першості першої ліги між командами «Прикарпаття» Івано-
Франківськ – ФК «Харків» Харків». 
 

Справа розглядалась на засіданні ДК 31.03.2010 року. У ході слухань 
встановлено. 

Згідно із записами арбітра А. Яблонського, на 10 хвилині матчу – за удар 
суперника ногою в обличчя в боротьбі за м’яч футболіст команди ФК «Харків»  
Д. Корнієць вилучений з поля. Це зазначено і в рапорті делегата матчу О. Лазенко. 
 

У додатковому рапорті арбітр пояснив, що удар нанесено футболісту команди 
ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ В. Мельнику у момент боротьби за м’яч, цілі 
нанесення травми супернику у Д. Корнійця не було.  
  

Згідно із поясненням лікаря команди «Прикарпаття», футболіст В. Мельник 
24.03.2010 року під час матчу отримав травму (діагноз: рвано-забійна рана обличчя). 
На даний час футболіст приступив до індивідуальних тренувань. 

 
Присутній на засіданні 31.03.2010 року віце-президент ФК «Прикарпаття» 

Івано-Франківськ Кулєшов С. В. пояснив, що футболіст В. Мельник є гравцем 
основного складу команди. Травма, яку він отримав є значною і потребує часу для 
лікування. Тому він не прийматиме участі в офіційних матчах команди. Однак, 
Кулєшов С. В. вважає, що футболіст команди ФК «Харків» Д. Корнієць ненавмисно 
наніс травму футболісту В. Мельнику у боротьбі за м’яч. 

 
Рішенням ДК від 31.03.2010 року матеріалами справи разом відеозаписом 

матчу  направлено до Експертно-консультаційної комісії ФФУ для розгляду та 
надання висновку. 
 

За висновком ЕКК ПФЛ від 07.04.2010 року дії арбітра визнані правильними в 
частині вилучення футболіста команди ФК «Харків»  Д. Корнійця за удар суперника 
ногою в обличчя в боротьбі за м’яч. 

 
 Обговоривши питання по суті 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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
вирішили: 
 

1. У порядку частини б) пункту 2 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ - за удар 
суперника ногою в обличчя в боротьбі за м’яч - відсторонити футболіста 
команди «ФК «Харків»  Дениса Корнійця на 2 (два) матчі. 

 
2. Враховуючи, що футболіст Д. Корнієць не приймав участь у матчах  між 

командами «ФК «Харків» - ПФК «Олександрія (28.03.2010 року) та ФК «Дністер» 
Овідіополь – «ФК «Харків» (03.04.2010 року), вважати застосовані до нього 
дисциплінарні санкції у вигляді відсторонення - відбуті. 
 

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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           ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 
«Олімпік» Донецьк О. Змієвського 03.04.2010 року у матчі 18-го туру першості другої 
ліги між командами «Суми» Суми – «Олімпік» Донецьк». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Чернишова на 12 хвилині матчу 
футболіст команди «Олімпік» Донецьк Олексій Змієвський наніс навмисний удар 
супернику ногою після зупинки гри, за що був вилучений з поля. Це зазначено і в 
рапорті делегата матчу Л. Кубяка. 
 
 Обговоривши питання по суті 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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
вирішили: 
У порядку частини б) пункту 3 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем  після зупинки матчу - 
відсторонити футболіста команди «Олімпік» Донецьк Олексія Змієвського 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. 

 

 ІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 
«Гірник - Спорт» Комсомольськ Р. Дегтяря 31.03.2010 року у матчі 1/8 розіграшу Кубку 
ліги між командами ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Арсенал» Біла Церква». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра Д. Попельницького на 78 хвилині матчу за 
удар ліктем в лице суперника, який не володіє м’ячем -  футболіст команди «Гірник - 
Спорт» Комсомольськ Руслан Дегтяр вилучений з поля. Це зазначено і в рапорті 
делегата матчу С. Найденка. 
 
 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: 
 У порядку частини в) пункту 2 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

удар суперника, який не володіє м’ячем  під час матчу - відсторонити футболіста 
команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ  Руслана Дегтяря 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. 

 

 ІV. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про закриття провадження по заяві 
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футболіста А. Скрипника щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних 
зобов’язань». 
 
 У ході слухань встановлено: 
 рішенням ДК від 15.10.2009 року № 15 відкрито провадження по заяві 
футболіста А. Скрипника щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних 
зобов’язань». 
 
 До ДК 06.04.2010 року надійшла мирова угода від 01.04.2010 року, яка 
укладена між ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград та колишнім футболістом 
клубу А. Скрипником. Предметом угоди є погашення клубом заборгованості  перед А. 
Скрипником та відсутність претензій будь-яких претензій до ФК «Зірка» зі сторони 
футболіста. Про це зазначено і в листі представника футболіста І. Скоропашкіна. 
 

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.  У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – провадження по справі по заяві 

А. Скрипника щодо непроведення з ним розрахунків ТОВ «Футбольний клуб 
«Зірка» Кіровоград – закрити. 

2. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає. 

 

 V. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про затвердження мирової угоди по заяві 
футболіста С. Яковенка щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних 
зобов’язань». 
 У ході слухань встановлено: 
 рішенням ДК від 20.11.2009 року № 18 відкрито провадження по заяві 
футболіста С. Яковенка щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних 
зобов’язань». 
 Рішенням ДК від 12.03.2010 року зобов’язано ФК «Зірка» Кіровоград провести 
остаточні розрахунки з колишнім футболістом клубу С. Яковенком. 
 Рішенням ДК від 23.03.2010 року встановлено загальний розмір заборгованості 
клубу перед С. Яковенком. 
 До ДК 06.04.2010 року надійшла мирова угода від 01.04.2010 року, яка 
укладена між ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград та колишнім футболістом 
клубу С. Яковенком. Відповідно до умов угоди сторони домовились про сплату 
частини боргу та проведення остаточних розрахунків у строк до 01.05.2010 року. Про 
це зазначено і в листі представника футболіста І. Скоропашкіна. 

 
Обговоривши питання по суті 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, пунктом 7 статті 73, статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 
 вирішили: 
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1. Мирову угоду від 01.04.2010 року, укладену між  ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» 
Кіровоград та С. Яковенком – затвердити. 

2. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – провадження по справі за 
заявою С. Яковенка щодо непроведення з ним розрахунків ТОВ «Футбольний 
клуб «Зірка» Кіровоград – закрити. 

3. У разі невиконання ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград умов мирової угоди 
від 01.04.2010 року, справа може бути поновлена за заявою сторін. 

 
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. 

 
 VІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград 
в повному обсязі рішення ДК від 12 березня 2010 року № 30  в частині погашення 
заборгованості перед колишнім футболістом клубу  О. Оніщенком». 
 
 У ході слухань встановлено: 
 рішенням ДК від 20.11.2009 року № 18 відкрито провадження по заяві 
футболіста О. Оніщенка щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних 
зобов’язань». 
 Рішенням ДК від 12.03.2010 року зобов’язано ФК «Зірка» Кіровоград провести 
остаточні розрахунки з колишнім футболістом клубу О. Оніщенком. 
 
 Рішенням ДК від 23.03.2010 року встановлено загальний розмір заборгованості 
клубу перед О. Оніщенком. 
 До ДК 06.04.2010 року надійшла заява представника футболіста  
І. Скоропашкіна, в якій він повідомляє про часткове проведення розрахунків ФК 
«Зірка» Кіровоград з О. Оніщенком. Це підтверджено і в особистій розписці  
О. Оніщенка. Домовленостей щодо остаточного розрахунку між сторонами не 
досягнуто. Окрім того, І. Скоропашкін просить зобов’язати клуб виконати рішення ДК 
від 12.03.2010 року у повному обсязі в частині погашення заборгованості перед  
О. Оніщенком. 
 

Враховуючи, що ФК «Зірка» Кіровоград частину заборгованості, встановленої 
рішенням ДК від 23.03.2010 року, О. Оніщенку виплатив 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, пунктом 7 
статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 
 вирішили: 
 
 Зобов’язати ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград виконати рішення ДК 
від 12.03.2010 року у повному обсязі в частині погашення перед 
 О. Оніщенком заборгованості, що залишилась у термін до 07.05.2010 року 
(включно). 
 
 

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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 VІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про використання вболівальниками 
команди «Десна» Чернігів піротехнічного засобу 03.04.2010 року під час 21-туру 
першості першої ліги між командами «Десна» Чернігів – «Нива» Тернопіль». 
 
 Згідно із записами у рапорті делегата М. Прозорівського на 90 хвилині матчу, 
після забитого м’яча у ворота команди «Нива» Тернопіль, вболівальники команди 
«Десна» Чернігів  запалили  димову шашку, яка була зразу ж локалізована 
працівниками міліції. 
 

Обговоривши питання по суті та враховую 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. У порядку пункту 1.1. статті 13 та пунктів 2 та 3 статті 21 Дисциплінарних правил 

ФФУ – за використання вболівальниками команди «Десна» Чернігів піротехнічного 
засобу (димової шашки) 03.04.2010 року під час 21-туру першості першої ліги між 
командами «Десна» Чернігів – «Нива» Тернопіль – Приватне підприємство 
«Футбольний клуб «Десна» Чернігів – попередити. 

 
2. Зобов’язати керівництво ПП ФК «Десна» Чернігів додатково провести 

попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо 
недопущення в подальшому фактів використання ними 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. 

 

 VІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про використання вболівальниками 
команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ піротехнічних засобів 03.04.2010 року під 
час 21-туру першості першої ліги між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – 
«Кримтеплиця» Молодіжне». 
 
 Згідно із записами у рапорті делегата Р. Гамаля на останній хвилині матчу 
вболівальники команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ запалили два фаєри. 
 

Обговоривши питання по суті та враховую 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. У порядку пункту 1.1. статті 13 та пунктів 2 та 3 статті 21 Дисциплінарних правил 

ФФУ – за використання вболівальниками команди ««Прикарпаття» Івано-
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Франківськ піротехнічних засобів (фаєри) 03.04.2010 року під час 21-туру першості 
першої ліги між командами «Прикарпаття» Івано-Франківськ – «Кримтеплиця» 
Молодіжне» – Футбольний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ – попередити. 

 
2. Зобов’язати керівництво Футбольного клубу «Прикарпаття» Івано-Франківськ 

додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками 
клубу щодо недопущення в подальшому фактів використання ними 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. 


