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ПРОТОКОЛ № 8 

Порядок денний 
 
1. Про неправомірні дії вболівальників команди «ЦСКА» Київ 15.08.2009 року під 

час матчу 1/16 фіналу розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» між 
командами «ЦСКА» Київ – «Оболонь» Київ. 

 
2. Про рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 20 серпня 2009 

року за розглядом скарги ФК «Харків» Харків на пункт 1 рішення ДК ПФЛ від    
13 серпня 2009 року з питання «Про продовження розгляду справи по заяві 
футболіста О. Панковця щодо невиконання  ФК «Харків» зобов’язань за 
контрактом». 

 
3. Про хід виконання клубами рішення ДК від 21 серпня 2009 року щодо сплати 

другої частини річних заявкових грошових внесків відповідно до регламентних 
вимог та постанови Центральної Ради Професіональної футбольної ліги від    
17 серпня 2009 року № 23. 

 
4. Про запалення піротехнічних засобів на стадіоні «Юність» м. Комсомольськ 

вболівальниками команди «Кремінь» Кременчук  22.08.2009 року під час матчу 
5-го туру першості команд другої ліги між командами «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ – «Кремінь» Кременчук. 

 
5. Про несвоєчасний початок матчу 23.08.2009 року 4-го туру першості другої ліги 

між командами  «Рось» Біла Церква - «Буковина» Чернівці. 
 

 
6. Про невиконання окремими клубами регламентних вимог щодо надання до 

Федерації футболу України програм підготовки команд та результатів 
педагогічного тестування футболістів. 

 
   
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію інспектора другої ліги Гуча А. М. «Про неправомірні дії 
вболівальників команди «ЦСКА» Київ 15.08.2009 року під час матчу 1/16 фіналу 
розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» між командами «ЦСКА» Київ – 
«Оболонь» Київ». 
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У ході слухань встановлено наступне. 
 
Згідно із записами у рапорті делегата матчу І. Ярменчука, на 85 хвилині матчу 

під час пробиття 11-метрових ударів неорганізована фангрупа вболівальників 
команди «ЦСКА» Київ (близько 80 чоловік) скандувала речівки образливого 
характеру на адресу вболівальників команди «Оболонь» Київ. Відразу, після 
закінчення матчу, група вболівальників – фанів  команди «ЦСКА» (10-15 чоловік) 
вийшла з сектору на футбольне поле. 

 
Враховуючи наведене 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, пунктом 4 
і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ, - 

 
Вирішили: 
 
1. У порядку пункту 1 статті 11, пункту 4  статті 24, пункту 2 с татті 45 

Регламенту змагань, пункту 1.3 статті 13, пунктів 2 і 3  статті 21 Дисциплінарних 
правил ФФУ  –  за неправомірні дії вболівальників команди «ЦСКА» Київ 
15.08.2009 року під час матчу 1/16 фіналу розіграшу «Датагруп Кубок України з 
футболу» та несанкціоновану їх появу в ігровій зоні відразу після закінчення матчу 
– зобов’язати ФК «ЦСКА» Київ перерахувати на розрахунковий рахунок 
Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1500 
(одна тисяча п’ятсот) 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.  

 
           II. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Скворцова В. С. «Про рішення Контрольно-дисциплінарного 
комітету ФФУ від 20 серпня 2009 року за розглядом скарги ФК «Харків» Харків на 
пункт 1 рішення ДК ПФЛ від 13 серпня 2009 року з питання «Про продовження 
розгляду справи по заяві футболіста О. Панковця щодо невиконання  ФК «Харків» 
зобов’язань за контрактом». 

 
У процесі розгляду питання встановлено наступне. 
 
Рішенням КДК ФФУ від 20 серпня 2009 року підпункти 1.1 і 1.2 пункту 1 рішення 

ДК ПФЛ від 13 серпня 2009 року щодо надання футболістові О. Панковцю статусу 
«вільного агента» з 18.05.2009 року та проведення виплат, у відповідності з 
вимогами законодавства України про працю, наявної перед ним заборгованості 
згідно з пунктами 1 та 2 Додаткової угоди № 1 до контракту від 20.01.2007 року – 
залишено без змін. 

 
Що стосується пункту 2 рішення ДК ПФЛ з питання звернення ФК «Харків» 

застосувати до футболіста О. Панковця дисциплінарних санкцій у вигляді 
дискваліфікації – зазначеним рішенням КДК ФФУ у задоволенні цих вимог клубу 
відмовлено. 

 



 

 

3 

Враховуючи наведене 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 
78 Дисциплінарних правил ФФУ, - 

 
Вирішили: 
 
1. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ  провадження по 

зверненню ФК «Харків» щодо застосування до футболіста О. Панковця 
дисциплінарних санкцій у вигляді дискваліфікації, а також відповідно до пункту 2 
рішення ДК з питання № ХІ  протоколу № 6 від 13 серпня 2009 року – закрити. 

 

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.  

 
           III. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Скворцова В. С. «Про хід виконання клубами рішення ДК від        
21 серпня 2009 року щодо сплати другої частини річних заявкових грошових 
внесків відповідно до регламентних вимог та постанови Центральної Ради 
Професіональної футбольної ліги від 17 серпня 2009 року № 23». 

 
У процесі підготовки та розгляду питання встановлено наступне. 
 
ДК рішенням від 21 серпня 2009 року продовжив встановлений постановою 

Центральної Ради від 17 серпня 2009 № 23 кінцевий термін сплати другої  
частини річних заявкових грошових внесків – до 1300 27 серпня 2009 року. У разі 
несплати клуби автоматично будуть позбавлені турнірних очок. 

 
Станом на 1300

1. Пункти 2 та 3 з питання VІІІ рішення ДК від 21 серпня 2009 року щодо 
позбавлення клу бів 3 (трьох) турнірних очок у разі нес плати у 
встановлений термін – до 13

 27 серпня 2009 року, за довідкою відділу фінансового 
забезпечення та звітності, у визначений термін не сплатили другої частини річних 
заявкових внесків ФК «ЦСКА» Київ, ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ. 

 
Враховуючи наведене 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 
78 Дисциплінарних правил ФФУ, - 

 
Вирішили: 
 

00 

2. У порядку підпункту 2.3 пункту 2 статті 10 Статуту Професіональної 
футбольної ліги та підпункту 3.6 пункту 3 статті 13 Дисциплінарних 
правил ФФУ - за невиконання статутних і регламентних норм, вимог 
постанови Центральної Ради від 17 серпня 2009 року та рішення ДК від 

27 серпня 2009 року другої  частини 
річних заявкових грошових внесків набирають чинності та вступають 
в силу у відношенні до ФК «ЦСКА» Київ, ФК «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ. 



 

 

4 

21 серпня 2009 року стосовно сплати у встановлені терміни другої 
частини річних заявкових грошових внесків – ініціювати перед 
Центральною Радою Професіональної футбольної ліги розгляд 
питання щодо виключення ФК «ЦСКА» Київ, ФК «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ зі складу учасників змагань і ПФЛ. 

 

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.  

 
           IV. СЛУХАЛИ: 

Інформацію інспектора другої ліги Гуча А. М. «Про запалення піротехнічних 
засобів на стадіоні «Юність» м. Комсомольськ вболівальниками команди 
«Кремінь» Кременчук  22.08.2009 року під час матчу 5-го туру першості команд 
другої ліги між командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Кремінь» Кременчук». 

 
Згідно із записами у рапорті делегата матчу В. Курганова, на 88 хвилині матчу 

вболівальниками команди «Кремінь» (до 30 чоловік) запалено п’ять фаєрів, які 
швидко протягом 30 секунд погасили, наслідків не було.  

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

 
Вирішили: 
 
1. У порядку пункту 4 статті 24 Регламенту змагань, пункту 2  статті 21,      

пункту 10 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45 Регламенту 
змагань –  за запалення п’яти піротехнічних засобів 22.08.2009 року на стадіоні 
«Юність» м. Комсомольськ вболівальниками команди «Кремінь» Кременчук  під 
час матчу 5-го туру першості команд другої ліги між командами «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ – «Кремінь» Кременчук – зобов’язати ФК «Кремінь» Кременчук 
перерахувати на розрахунковий рахунок Професіональної футбольної ліги 
обов’язковий грошовий внесок у розмірі 1000 (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.  
 

V. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про несвоєчасний початок 

матчу 23.08.2009 року 4-го туру першості другої ліги між командами «Рось»     
Біла Церква - «Буковина» Чернівці». 

 

Згідно із записами у рапорті делегата матчу С. Шебека, матч розпочався із 
запізненням на 20 хвилин,  у зв’язку із несвоєчасним прибуттям швидкої 
допомоги. 
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За надісланим офіційним поясненням філії Київського обласного лікарсько-
фізкультурного диспансеру м. Біла Церква (лист від 26 серпня 2009 року), з якою 
ФК «Рось» має Договір, несвоєчасне прибуття швидкої допомоги на матч 
пов’язане з технічними недоліками машини (заміна колеса в дорозі). 

 
Обговоривши питання по суті та враховуючи, що зазначене порушення вимог 

Регламенту змагань клубом допущено вперше, 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  10 статті 9 Регламенту змагань, пункту 1.1. статті 13, 

пункту 14 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за несвоєчасний початок 
матчу 23.08.2009 року 4-го туру першості другої ліги між командами  «Рось» Біла 
Церква - «Буковина» Чернівці – Футбольний  клуб «Рось» Біла Церква - 
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. 

 
           VІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію інспектора другої ліги Гуча А. М. «Про невиконання окремими 
клубами регламентних вимог щодо надання до Федерації футболу України 
програм підготовки команд та результатів педагогічного тестування футболістів». 

 
У процесі підготовки та розгляду питання встановлено наступне. 

 
Відповідно до вимог Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед 

команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2009/2010 років (пункт 1 
статті 8) клуби повинні надати ФФУ, не пізніше 25 червня 2009 року, за підписом 
головного тренера, затверджені керівником клубу та засвідчені печаткою 
документи планування учбово-тренувального процесу та дані педагогічного 
тестування футболістів. 

 
За повідомленням ФФУ (лист від 25.08.2009 р.) ФК «Гірник-Спорт» 

Комсомольськ регламентні норми не виконав, станом на 27 серпня 2009 року  
вищезазначених документів не надав Технічному комітету ФФУ. Не усунули 
недоліки, за рекомендаціями ФФУ, з цього питання: ФК «Гірник» Кривий Ріг,        
ФК «Динамо» Хмельницький, ФК «Моршин» Стрій, ФК «Суми» Суми, ФК 
«Єдність» Плиски. 

 
Враховуючи наведене 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 78 Дисциплінарних правил ФФУ, - 

 
Вирішили: 
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1. У порядку  пункту 1  статті 8, пункту 2  статті 45  Регламенту змагань, 
пункту 1.3 статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ та пункту 42 Додатку №2 
Дисциплінарних правил ФФУ, –  за невиконання регламентних вимог 
щодо надання до Федерації футболу України програм підготовки команд 
клубу та протоколу незалежного тестування футболістів - зобов’язати ФК 
«Гірник-Спорт» Комсомольськ перерахувати на розрахунковий рахунок 
Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок               
у розмірі 1000 (тисяча) гривень не пізніше семи діб від дати отримання 
рішення ДК. 

2. У порядку  пункту 1  статті 8 Регламенту змагань , пункту 1.1 статті 13 
Дисциплінарних правил ФФУ – за ненадання ФФУ зазначених у пункті 1 
рішення документів, з врахуванням виконаних рекомендацій ФФУ та 
усунення недоліків,  ФК «Гірник» Кривий Ріг,  ФК «Динамо» Хмельницький, 
ФК «Моршин» Стрій, ФК «Суми» Суми, ФК «Єдність» Плиски – 
попередити. 

3. Зобов’язати футбольні клуби: ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ,            
ФК «Гірник» Кривий Ріг,  ФК «Динамо» Хмельницький, ФК «Моршин» 
Стрій, ФК «Суми» Суми, ФК «Єдність» Плиски у строк – до 04 вересня 
2009 року надати ФФУ, у відповідності з вимогами, програми підготовки 
команд клубу та протоколи незалежного тестування футболістів. 

4. Надати копію цього рішення Технічному комітету ФФУ для відома. 
 
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.  

 


