
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №10

м.Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

Присутні члени КДК:

Голова комітету -  Півоваров О.О.

Заступник Голови комітету -  Марчук О.Г

Член комітету -  Шаленко В.В.

Член комітету -  Грига В.В.

Член/секретар комітету -  Покус А.Є.

Запрошені та присутні на засідання:

Абрітр -  Павлов Д.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд справи, пов'язаної з агресивною та неналежною поведінкою, грубими, 
некоректними і безпідставними висловлюваннями футболіста ФК «Колос» Зачепилівка 
Гладкіх О.В. по відношенню до арбітра матчу 11 туру Чемпіонату області між «Колос» 
Красноград -  «Колос» Зачепилівка.

2. Про розгляд справи, пов'язаної з відсутністю правоохоронних органів після першого 
тайму матчу 11 туру Чемпіонату області між «Колос» Красноград -  «Колос» 
Зачепилівка.

3. Про розгляд справи, стосовно нецензурних виразів на адресу арбітра, після вилучення 
гравцем ФК «Енергетик-Центренерго» Галуза Олегом в матчі 10 туру Чемпіонату 
області між ФК «Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК «Дворічна» Дворічна.

4. Про розгляд справи, стосовно нецензурних виразів на адресу арбітра після вилучення, а 
також нецензурних виразів та погрози застосування фізичної сили на адресу арбітра та 
асистента арбітра після матчу гравцем ФК «Дворічна» Бондаренко Андрієм в матчі 10 
туру Чемпіонату області між ФК «Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК 
«Дворічна» Дворічна.

5. Про розгляд справи, пов'язаної з неналежною поведінкою футболістів ФК «Дворічна» в 
матчі 10 туру Чемпіонату області між ФК «Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК 
«Дворічна» Дворічна.

6. Про розгляд справи, щодо вилучення тренера ФК «Олімпік» Сисенко Миколи за 
демонстративну незгоду з рішеннями арбітра в матчі 12 туру Чемпіонату області між ФК 
«Олімпік» Ізюмський район -  ФК «Колос» Красноград.
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7. Про розгляд справи, щодо вилучення начальника команди ФК «Колос» Шатохіна 
Олександра за нецензурні вирази на адресу асистента арбітра в матчі 12 туру Чемпіонату 
області між ФК «Олімпік» Ізюмський район -  ФК «Колос» Красноград.

8. Про розгляд справи, стосовно агресивних дій в бік суперника, після зупинки гри гравцем 
ФК «Енергетик-Центренерго» Чапликом Антоном в матчі 11 туру Чемпіонату області 
між ФК «Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК «Богодухів» Богодухів.

I. СЛУХАЛИ:

Пояснення арбітра матчу Павлова Д.В., а також розглядали Рапорт арбітра, письмові пояснення 
арбітра, асистентів арбітра, інспектора та матеріали минулих років, які стосуються Гладкіх О.В.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.3.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Гладкіх О.В. на три матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. У відповідності до п.2 статті 4 та п.21 Додатку №2 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
застосувати до Гладкіх О.В. додаткову дисциплінарну санкцію в вигляді сплати 
обов’язкового грошового внеску у відповідності до Дисциплінарного регламенту ХОФФ 
у розмірі 4500 (чотири тисячі п’ятсот) гривень на р/р ХОФФ. Обов'язковий грошовий 
внесок необхідно сплатити до 30 серпня 2017 року.

3. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

4. У відповідності до п.2.5 статті 76 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, рішення щодо 
п.1 є остаточним та оскарженню не підлягає.

5. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, Гладкіх О.В. 
може в 10-ти денний термін оскаржити п.2 рішення в Апеляційному комітеті ХОФФ.

II. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. стосовно відсутності правоохоронних органів після першого 
тайму матчу 11 туру Чемпіонату області між ФК «Колос» Красноград -  ФК «Колос» 
Зачепилівка, який відбувся 22.07.2017 року на стадіоні «Ювілейний». У Рапорті арбітра матчу, 
Павлова Д.В., зазначено, що другий тайм почався із запізненням на 23 хвилини у зв’язку з 
відсутністю правоохоронних органів.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись п.16 Додатку №2 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, застосувати до ФК 
«Колос» Красноград дисциплінарну санкцію в вигляді сплати обов'язкового грошового 
внеску у відповідності до Дисциплінарного регламенту ХОФФ у розмірі 300 (триста) 
гривень на р/р ХОФФ. Обов’язковий грошовий внесок необхідно сплатити до 30 серпня 
2017 року.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.



3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п.2.3 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

III. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. стосовно нецензурних виразів гравця ФК «Енергетик- 
Центренерго» Галузи Олега в матчі 10 туру Чемпіонату області між ФК «Енергетик- 
Центренерго» Слобожанське -  ФК «Дворічна» Дворічна, який відбувся 05.08.2017 року на 
стадіоні «Енергетик». У Рапорті арбітра матчу, Суржика Ігоря, зазначено, що після вилучення 
на 88-й хвилині матчу гравець ФК «Енергетик-Центренерго» Галуза Олег залишаючи поле 
дозволив собі нецензурні вислови на адресу арбітра.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.3.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Галузу Олега на три матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п.2.5 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

IV. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. стосовно нецензурних виразів та погрози застосування фізичної 
сили гравця ФК «Дворічна» Бондаренко Андрія в матчі 10 туру Чемпіонату області між ФК 
«Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК «Дворічна» Дворічна, який відбувся 05.08.2017 
року на стадіоні «Енергетик». У Рапорті арбітра матчу, Суржика Ігоря, зазначено, що після 
вилучення на 90-й хвилині матчу гравець ФК «Дворічна» Бондаренко Андрій залишаючи поле 
дозволив собі нецензурні вислови на адресу арбітра, а також після закінчення гри перед 
роздягальнею арбітрів нецензурно висловлювався на адресу арбітра і асистента арбітра з 
погрозою застосування фізичної сили.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.3.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ. відсторонити 
Бондаренко Андрія на п'ять матчів Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ. Бондаренко 
Андрій може в 10-ти денний термін оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті 
ХОФФ.

V. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. про неналежну поведінку футболістів ФК «Дворічна», а саме 
отримання дисциплінарних санкцій від арбітра футболістами в матчі 10 туру Чемпіонату 
області між ФК «Енергетик-Центренерго» Слобожанське -  ФК «Дворічна» Дворічна, який



відбувся 05.08.2017 року на стадіоні «Енергетик». У Рапорті арбітра матчу. Суржика Ігоря, 
зазначено, що попередження в матчі отримали шість футболістів ФК «Дворічна», а саме: на 
32хв. -  Бондаренко Андрій, на 49хв. - Старіков Сергій, на 51хв. -  Агапов Євгеній, на 56хв. -  
Панасенко Максим, на 64хв. -  Шейгус Дмитро та на 72хв. - Кісіль Микола.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись п. 1 статті 15 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, повторність подібного 
порушення що було в матчі 4 туру Чемпіонату, застосувати до ФК «Дворічна» 
дисциплінарну санкцію в вигляді сплати обов’язкового грошового внеску у 
відповідності до Дисциплінарного регламенту ХОФФ у розмірі 1500 (одна тисяча 
п’ятсот) гривень на р/р ХОФФ. Обов’язковий грошовий внесок необхідно сплатити до 30 
серпня 2017 року.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п.2.3 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

4. Зобов’язати ФК «Дворічна» надати КДК письмову відповідь стосовно несплати штрафу 
від 13 червня 2017 року.

VI. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. про вилучення тренера ФК «Олімпік» Сисенко Миколу в матчі 12 
туру Чемпіонату області між ФК «Олімпік» Ізюмський район -  ФК «Колос» Красноград, який 
відбувся 05.08.2017 року на стадіоні «Локомотив». У Рапорті арбітра матчу, Лавриненко Юрія, 
зазначено, що на 65-й хвилині матчу було вилучено тренера ФК «Олімпік» Сисенко Миколу за 
демонстративну незгоду з рішеннями арбітра.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, КДК не вважає 
необхідним застосовувати дисциплінарні санкції до Сисенко Миколи.

2. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає.

VII. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. про вилучення начальника команди ФК «Колос» Шатохіна 
Олександра в матчі 12 туру Чемпіонату області між ФК «Олімпік» Ізюмський район -  ФК 
«Колос» Красноград, який відбувся 05.08.2017 року на стадіоні «Локомотив». У Рапорті арбітра 
матчу, Лавриненко Юрія, зазначено, що на 88-й хвилині матчу було вилучено начальника 
команди ФК «Колос» Шатохіна Олександра за нецензурні вирази на адресу асистента арбітра 
Курята А.П.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.



ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Шатохіна Олександра на три матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п.2.4 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

VIII. СЛУХАЛИ:

Голову КДК ГІівоварова О.О. стосовно агресивних дій гравцем ФК «Енергетик-Центренерго» 
Чапликом Антоном в матчі 11 туру Чемпіонату області між ФК «Енергетик-Центренерго» 
Слобожанське -  ФК «Богодухів» Богодухів, який відбувся 12.08.2017 року на стадіоні 
«Енергетик». У Рапорті арбітра матчу, Сагаяна Олександра, зазначено, що після зупинки гри на 
89-й хвилині матчу гравець ФК «Енергетик-Центренерго» Чаплик Антон дозволив собі 
агресивні дії в бік суперника.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

1. У відповідності до п.4.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Чаплика Антона на чотири матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 15 серпня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, Чаплик Антон 
може в 10-ти денний термін оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті ХОФФ.

ВИРІШИЛИ:

Заступник Голови КДК О.Г. Марчук

Секретар А.Є. Покус


