
 

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 № 6 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

18 серпня 2010 року  
Початок роботи 10.00 год. 

Порядок денний 

1. Про лист від 11.08.2010 року за вих. № 1302 президента Професіональної 
футбольної ліги М. В. Бальчоса. 

  
2. Про вилучення футболіста команди «Єдність» Плиски Г. Яворського 14.08.2010 

року у матчі 4-го туру першості другої ліги між командами «Суми» Суми – 
«Єдність» Плиски. 

                                                                                        
3. Про вилучення футболіста команди «Динамо-2» Київ М. Гаврася 14.08.2010 року у 

матчі 5-го туру першості першої ліги між командами «Динамо-2» Київ – 
«Кримтеплиця» Молодіжне. 

 
4. Про неетичну та некоректну поведінку головного тренера команди «Сталь» 

Алчевськ А. Волобуєва та начальника команди В. Стояна 14.08.2010 року по 
закінченню матчу 5-го туру першості першої ліги між командами «Титан» 
Армянськ– «Сталь» Алчевськ. 

 
5. Про порушення вболівальниками команди ПФК  «Олександрія» Правил поведінки 

на стадіоні «Ніка» м. Олександрія 14.08.2010 року під час та після матчу 5-го туру 
першості першої ліги між командами ПФК «Олександрія» - «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка. 

 
6. Про невиконання ФК «Суми» Суми  вимог Регламенту змагань в частині 

обов’язкової передачі інформації до ПФЛ про матч для розміщення її на Інтернет-
сайті. 

          
7. Різне. 

І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про лист від  11.08.2010 року  
за вих. № 1302 президента Професіональної футбольної ліги М. В. Бальчоса». 
 Про час та розгляд справи заздалегідь повідомлений та запрошений  
С. А. Сирота. На засідання він не був присутній. 14.08.2010 року до ДК надійшов лист 
від С. А. Сироти. 
 Розглянувши зазначений лист 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 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Призначити розгляд справи на 10.00. год. 15 вересня 2010 року. 
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2. У порядку статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ визнати явку С. А. Сироти, як 
сторони по даній справі, обов’язковою. У разі повторної неявки С. А. Сироти на 
засідання, розглянути справу без його участі. 

 
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. 
 
 
           ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди 
«Єдність» Плиски Г. Яворського 14.08.2010 року у матчі першості другої ліги між 
командами «Суми» Суми – «Єдність» Плиски». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра І. Бондаря -  на 88 хвилині матчу за грубий 
поштовх суперника руками після зупинки гри з поля вилучений футболіст команди 
«Єдність» Плиски Г. Яворський. Це зазначено і в рапорті делегата матчу  
О. Гуртового. 
 
 У своєму додатковому рапорті арбітр І. Бондарь пояснив, що під час атаки 
командою «Єдність», футболіст команди «Суми» В. Матлаш проявив 
недисципліновану поведінку (затримав за футболку) по відношенню до футболіста 
команди суперника Г. Яворського. За порушення Правил гри арбітр призначив 
штрафний удар на користь команди «Єдність» Плиски. Після зупинки гри 
Г. Яворський грубо штовхнув в груди футболіста В. Матлаша, який втратив рівновагу 
від силу удару і впав на землю. 
 
 Обговоривши питання по суті, ДК прийшов до висновку, що причиною 
порушення Правил гри футболістом команди «Єдність» Плиски  
Г. Яворського, стала недисциплінована поведінка футболіста команди «Суми»  
В. Малаша. 

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 б) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ та 

застосовуючи статтю 39 дисциплінарних правил ФФУ – за грубий поштовх суперника 
руками після зупинки гри - відсторонити футболіста команди «Єдність» Плиски 
Георгія Яворського на 1(один) матч. 
 

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 члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди 
«Динамо-2» Київ М. Гаврася 14.08.2010 року у матчі 5-го туру першості першої ліги 
між командами «Динамо-2» Київ – «Кримтеплиця» Молодіжне».  
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Бондаря  - на 65 хвилині матчу 
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футболіст команди «Динамо-2» Київ М. Гаврась вилучений з поля за навмисний 
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення 
травми. Це підтверджено і рапортом делегата матчу В. Володіна.  

У своєму додатковому рапорті В. Бондарь пояснив, що два футболіста команд 
суперниць намагалися наздогнати м’яч. У момент, коли м’яч був в штрафній 
площадці команди «Кримтеплиця», воротар цієї команди схватив та зафіксував його 
в руках. У цей момент футболіст команди «Динамо-2» Київ М. Гаврась, не намагаючи 
зіграти у м’яч, стрибнув на воротаря ногою в область  гомілково-ступневого суглобу. 
Гра була зупинена. Після надання воротарю медичної допомоги гра була 
продовжена.  
  
 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: 
 
У порядку частини б) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

навмисний небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю 
нанесення травми - відсторонити футболіста команди  «Динамо-2» Київ Максима 
Гаврася 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 члена ДК Голубєва О. В. «Про неетичну та некоректну поведінку 
головного тренера команди «Сталь» Алчевськ А. Волобуєва та начальника команди 
В. Стояна 14.08.2010 року по закінченню матчу 5-го туру першості першої ліги між 
командами «Титан» Армянськ – «Сталь» Алчевськ». 
 
 Розглянувши рапорти арбітрів та делегата матчу, 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. Провадження по справі «Про неетичну та некоректну поведінку головного тренера 
команди «Сталь» Алчевськ А. Волобуєва та начальника команди В. Стояна 
14.08.2010 року по закінченню матчу 5-го туру першості першої ліги між командами 
«Титан» Армянськ – «Сталь» Алчевськ» - відкрити. 

 
2. Розгляд справи призначити на 10.00 год. 15 вересня 2010 року. 
 
3. У порядку статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ – явку арбітрів  
Г. Махна, І. Гарлача, І. Альохіна, делегата  В. Головко, головного тренера команди 
«Сталь» Алчевськ А. Волобуєва та начальника В. Стояна на засідання ДК – 
визнати обов’язковою. 

 



 

 

4
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 члена ДК Голубєва О. В. «Про порушення вболівальниками 
команди ПФК  «Олександрія» Правил поведінки на стадіоні «Ніка» м. Олександрія 
14.08.2010 року під час та після матчу 5-го туру першості першої ліги між командами 
ПФК «Олександрія» - «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка». 
 
 Згідно із записами у рапорті делегата О. Шебека – на 88 хвилині матчу 
вболівальники команди ПФК «Олександрія» на протязі 30 секунд скандували 
нецензурні вирази на адресу арбітра. Після закінчення матчу, при виході з 
футбольного поля, зі сторони вболівальників команди ПФК «Олександрія» була 
кинута пластмасова пляшка в сторону бригади арбітрів. Делегат матчу О. Шебек дії 
вболівальників ПФК «Олександрія» визнав незадовільними. 
 

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, пунктами 4 і 7 статті 73,  статтею 
78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1.  У порядку пункту 1 статті7, пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пункту 3 
статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 9 та 11 Додатку 2 Дисциплінарних 
правил ФФУ, пунктів 1 статті 23, пункту 1 статті 52  Регламенту змагань, – за 
групові дії вболівальників, що порушують Правила поведінки на стадіоні та 
кидання предметів – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Професіональний футбольний клуб «Олександрія» перерахувати на 
розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1500 (одна 
тисяча п’ятсот) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.    

 
2. Зобов’язати керівництво ПФК «Олександрія» Олександрія додатково провести 

попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками клубу щодо 
недопущення в подальшому порушень Правил поведінки глядачів на стадіоні 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. 

 
 
 

          VІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про невиконання ФК «Суми» суми  
вимог Регламенту змагань в частині обов’язкової передачі інформації до ПФЛ про 
матч для розміщення її на Інтернет-сайті». 
 
          У ході слухань встановлено наступне. 

17.08.2010 року до ДК надійшла службова записка спеціаліста аналітичного 
центру ПФЛ О. Степаненко щодо невиконання ФК «Суми» Суми вимог пункту 10 
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статті 27 Регламенту змагань. 

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. 
  

ФК «Суми» Суми, як господар-поля, не виконав вимоги Регламенту змагань 
14.08.2010 року перед, під час та після матчу 4-го туру першості другої ліги між 
командами «Суми» Суми – «Єдність» Плиски. 

 
 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 матчу та своєчасне 
донесення інформації до інтернет- користувачів. 
 
 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 пункту 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил 
ФФУ- за невиконання вимог пункту 10 статті 27 Регламенту змагань – Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Суми» Суми – попередити. 
 
 

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. 

 
 
           VІІ. Різне. 
           СЛУХАЛИ:  
           Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л., яка проінформувала членів ДК, що у 
період з 18.08.2010 року по 7.09.2010 року (включно), вона буде перебувати у 
черговій щорічній відпустці.  
 Обговоривши питання та суті та керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту 
Професіональної футбольної ліги пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 
1 статті 54, статті 56, статті 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
У порядку статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ на період перебування голови 

ДК Гречко Ю. Л. у щорічній відпустці – уповноважити вести засідання та підписувати 
протокол Заступника голови ДК Гатаулліна І. Ф., у разі його відсутності – члена ДК  
Голубєва О. В. 

 


