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Початок роботи 12.00 год. 

Порядок денний 

1. Про вилучення футболіста команди «Арсенал» Біла Церква В. Романюка 
11.08.2012 року у матчі 5-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Авангард» Краматорськ – «Арсенал» Біла Церква.                                                       

2. Про вилучення головного тренера команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ   
С. Мурадяна 12.08.2012 року у матчі 6-го туру чемпіонату другої ліги між 
командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Полтава-2-Карлівка» Полтава. 

3. Про використання піротехнічних засобів вболівальниками команди «Славутич» 
Черкаси 11.08.2012 року під час матчу 5-го туру чемпіонату другої ліги між 
командами «Славутич» Черкаси – «Оболонь-2» Київ. 

4. Про використання піротехнічних засобів вболівальниками команди «Титан» 
Армянськ 11.08.2012 року у матчі 5-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Титан» Армянськ -  «Зірка» Кіровоград. 

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

6. Про невиконання ФК «Оболонь» Київ та ФК «Динамо» Київ (команда «Динамо-2»)   
вимог Регламенту змагань в частині проведення прямої трансляції у мережі 
Інтернет на офіційному сайті ПФЛ.                                                              

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

«Арсенал» Біла Церква В. Романюка 11.08.2012 року у матчі 5-го туру чемпіонату 
першої ліги між командами «Авангард» Краматорськ – «Арсенал» Біла Церква». 

 
 Згідно із записами у рапорті арбітра О. Лаврів – на 90+2 хвилині матчу за 
небезпечну атаку суперника з ризиком нанесення травми, з поля вилучений 
футболіст команди «Арсенал» Біла Церква В.Романюка. У пояснювальній записці 
арбітр додав, що футболіст В. Романюк у центральній частині поля небезпечно 
атакував  суперника, що могло спричинити подальшу травму гравця. 
 
 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 г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил 
ФФУ– за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю 



 
 
 

нанесення травми – відсторонити футболіста команди «Арсенал» Біла Церква 
Віталя Романюка 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. 

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

команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ С. Мурадяна 12.08.2012 року у матчі 6-го туру 
чемпіонату другої ліги між командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Полтава-2-
Карлівка» Полтава». 

Згідно із записами у рапорті арбітра В. Сукровцева – на 90+1 хвилині матчу за 
нецензурні висловлювання на адресу арбітра матчу з технічної площі вилучений 
головний тренера команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ С. Мурадян. У додатковому 
рапорті арбітр пояснив, що С. Мурадян із 80 хвилини матчу почав бурхливо 
висловлювати незадоволення рішенням арбітра. Прохання четвертого арбітра 
заспокоїтись і вести себе коректно він проігнорував, і продовжував апелювати на 
рішення арбітра з використанням нецензурних слів. Після матчу С. Мурадян підійшов 
до арбітра і потиснув руку. Факт вилучення головного тренера С. Мурадяна 
підтверджено і записами у рапорті делегата матчу А. Шуренкова. 

 
 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 2.4. статті 8, пунктів 2.4. і 2.5. статті 13, пункту 1.2. статті 25,  

пункту 1.1. статті 26, статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ – за некоректні вирази на 
адресу арбітра матчу 12.08.2012 року у матчі 5-го туру чемпіонату другої ліги між 
командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Полтава-2-Карлівка» Полтава – 
заборонити головному тренеру команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ Сергію 
Мурадяну знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та 
контактувати зі своєю командою до та під час матчу 7-го туру чемпіонату другої 
ліги між командами «Макіїввугілля» Макіївка – «Гірник-Спорт» Комсомольськ 
18.08.2012 року. 
 

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 використання піротехнічних засобів 

вболівальниками команди «Славутич» Черкаси 11.08.2012 року під час матчу 5-го 
туру чемпіонату другої ліги між командами «Славутич» Черкаси – «Оболонь-2» Київ». 

 Згідно із записами у рапорті делегата матчу І. Каліти  - вболівальники команди 
«Славутич» використовували піротехнічні засоби(петарди) на 1,3,5,56 та 61 
хвилинах, а на 59  та 61 хвилинах матчу димові шашки. 

 
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 Регламенту змагань сезону 2012/2013 р.р., 



 
 
 

пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, пунктів 1 та 4.3 
статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пункт 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 піротехнічних засобів зобов’язати 
Футбольний клуб «Славутич» Черкаси: 

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. 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. 

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

вболівальниками команди «Титан» Армянськ 11.08.2012 року у матчі 5-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Титан» Армянськ -  «Зірка» Кіровоград». 

 Згідно із записами у рапорті делегата матчу Є. Абросімова  - вболівальники 
команди «Титан» Армянськ на 90+1 хвилині матчу запалили 5 фаєрів з димовими 
шашками, які своєчасно були локалізовані працівниками міліції. 

 
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 Регламенту змагань сезону 2012/2013 р.р., 
пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, пунктів 1 та 4.3 
статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пункт 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 піротехнічних засобів 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. 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 невиконання ФК «Кримтеплиця» 



 
 
 

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

 7 серпня 2012 року до ДК надійшла службова записка керівника інформаційно-
аналітичного центру А. П. Хлопецького, в якій зазначено, що ФК «Кримтеплиця» 
Молодіжне не виконав  вимоги пункту 14 статті 29 Регламенту змагань 4.08.2012 року 
під час матчу 4-го туру між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – «Севастополь» 
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 «Кримтеплиця» 
Молодіжне 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. 

 
 
VІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Оболонь» Київ та 

ФК «Динамо» Київ (команда «Динамо-2») вимог Регламенту змагань в частині 
проведення прямої трансляції у мережі Інтернет на офіційному сайті ПФЛ».                              
 
 7 серпня 2012 року до ДК надійшла службова записка керівника інформаційно-
аналітичного центру Хлопецького А. П.  щодо невиконання ФК «Оболонь» Київ та ФК 
«Динамо» Київ (команда «Динамо-2») вимог пункту 13 статті 29 Регламенту змагань в 
частині організації прямої трансляції «домашніх» матчів чемпіонату у мережі Інтернет 
на офіційному сайті ПФЛ: 
- Футбольний клуб «Оболонь» Київ, як господар поля, 4 серпня 2012 року не провів 
пряму трансляцію у мережі Інтернет на офіційному сайті ПФЛ  матчу 4-го туру між 
командами «Оболонь» Київ  – «Титан» Армянськ. 
- Футбольний клуб «Динамо» Київ (команда «Динамо-2»), як господар поля,  
4 серпня 2012 року не провів пряму трансляцію у мережі Інтернет на офіційному 
сайті ПФЛ  матчу 4-го туру між командами «Динамо-2» Київ  – «Суми» Суми. 



 
 
 

 
 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 13 статті 29 Регламенту змагань, пункту 2.10 статті 8, пункту 
1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання вимог Регламенту 
змагань в частині організації прямої трансляції «домашніх» матчів чемпіонату у 
мережі Інтернет на офіційному сайті ПФЛ Футбольний клуб «Оболонь» Київ та  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Динамо» Київ 
(команда «Динамо-2») – попередити. 
 

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. 


