
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ  
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №2

м. Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

06 березня 2017 р. 
початок о 16:00

Присутні члени КДК:

Голова -  Півоваров О.О.

Відповідальний секретар -  Покус Г.Є.

Шаленко В.В.

Грига В.В.

Відсутній член КДК:

Марчук О.Г.

Запрошені та присутні на засідання:

Перший заступник Голови Комітету арбітрів -  Лисакевич В.В.

Абрітри -  ГІанчишин Д.І., Дуковий A.C., Бахматьїв А.І.

Головний тренер команди «Соллі Плюс» -  Осадчий С.М.

Представники команди «Соллі Плюс» -  Кутепов І.M., Сусло В.В.

Представник ХОФФ -  Тонолянський В.Ю.

Порядок денний:

1. Розгляд справи, пов'язаний з неналежною поведінкою, грубими, некоректними і 
безпідставними висловлюваннями на адресу арбітра, а також агресивну поведінку, що 
привела до удару арбітра в обличчя після закінчення матчу, головним тренером команди 
«Соллі Плюс» Осадчим С.М. в матчі 2 туру Зимового чемпіонату області «Соллі Плюс» 
Харків -  «Статус» Кегичівка.

2. Розгляд вилучення гравця команди «Соллі Плюс» Чернікова Володимира за агресивну 
поведінку в матчі 8 туру Зимового чемпіонату області УФК «Олімпік» - 19 Харків -  
«Соллі Плюс» Харків.

І. СЛУХАЛИ:

Доповіді арбітра матчу, Панчишина Д.І, та спостерігача за арбітражем (інспектора) матчу
Шаленка В.В., пояснення тренера. Осадчого С.М. та представників, Кутепова І.М і Сусло В.В.,
команди «Соллі Плюс», а також розглядали заяву першого заступника Голови Комітету арбітрів



і Рапорт арбітра, та додаткові пояснення арбітра і першого заступника Голови Комітету 
арбітрів.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись статтями 15 та 24, п.52 Додатку №2 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
заборонити тренеру «Соллі Плюс» Осадчому С.М. терміном на один рік приймати 
участь у всіх змаганнях з футболу, в тому числі керувати командою (виконувати функції 
тренера команди), перебувати на території, що безпосередньо оточує футбольне поле, 
знаходитися в технічній зоні та входити до роздягальні команди.

2. У відповідності до п.З статті 15 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, застосувати до 
Осадчого С.М. додаткову дисциплінарну санкцію в вигляді сплати обов’язкового 
грошового внеску у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень на р/р ХОФФ. Обов’язковий 
грошовий внесок необхідно сплатити в 10-ти денний термін до 16 березня 2017 року.

3. Це рішення вступає в силу з 06 березня 2017 року, з моменту його прийняття.

4. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ. Осадчий С.М. 
може в 10-ти денний термін оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті ХОФФ.

II. Слухали:

Інформацію про вилучення з поля футболіста команди «Соллі Плюс» Харків, Володимира 
Чернікова у матчі 8 туру Зимового чемпіонату області УФК «Олімпік» - 19 Харків -  «Соллі 
Плюс» Харків. У рапорті Назарова Є.Є., який виконував функції арбітра на даному матчі, 
зазначено, що на 78-й хвилині матчу з поля було вилучено футболіста команди «Соллі Плюс» 
Володимира Чернікова за агресивну поведінку (удар суперника по ногах, не прагнучи зіграти в 
м’яч).

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

1. У відповідності до п.3.1 Додатку №3 та п.5 статті 6 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
відсторонити Чернишова Володимира на три матчі (два матчі -  безумовної 
дискваліфікації та один матч -  умовної дискваліфікації).

2. Це рішення вступає в силу з 06 березня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п2.5 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

ВИРІШИЛИ:

Голова КДК 0 .0 .  Півоваров

Секретар Г.Є. Покус


