
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №4

м.Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

Присутні члени КДК:

Голова -  Півоваров О.О.

Заступник Голови -  Марчук О.Г.

Відповідальний секретар -  Покус Г.Є.

Шаленко В.В.

Грига В.В.

Запрошені та присутні на засідання:

Перший заступник Голови Комітету арбітрів -  Лисакевич В.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд справи, пов'язаний з неналежною поведінкою, грубими, некоректними і 
безпідставними висловлюваннями на адресу арбітра, а також агресивну поведінку, що 
привела до удару арбітра у живіт та асистента арбітра в пах після вилучення з поля, 
головним тренером команди «Енергетик-Центренерго» Чапликом Г.М. в матчі 3 туру 
Зимового чемпіонату області «Енергетик-Центренерго» с.Слобожанське -  «УФК 
Олімпік» U-19 Харків.

2. Про розгляд вилучення гравця команди «Газовик» Богуненко Владислава за образливі 
вирази і жести на адресу партнера в матчі 4 туру Зимового чемпіонату області «Статус» 
Кегичівка -  «Газовик» Червоний Донець.

І. СЛУХАЛИ:

Голова КДК Півоваров 0 .0 . зачитав заяву першого заступника Голови Комітету арбітрів 
Лисакевича В.В.. Рапорт та пояснення до нього арбітра Хамходери О.О., пояснення асистентів 
арбітра Сагайдачного O.A. і Ткаченка H.A. та спостерігача за арбітражем (інспектора) матчу 
Крана О.В., а також пояснення головного тренера команди «Енергетик-Центренерго» Чаплика 
Г.М.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись статтею 24 та п.52 Додатку №2 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
заборонити тренеру «Енергетик-Центренерго» Чаплику Г.М. терміном на два роки (один
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рік -  безумовної дискваліфікації та один рік -  умовної дискваліфікації) здійснювати 
діяльність у футболі або 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. Це рішення вступає в силу з 14 березня 2017 року, з моменту його прийняття.

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

II. СЛУХАЛИ:

Інформацію про вилучення з поля футболіста команди «Газовик» Червоний Донець, Владислава 
Богуненко у матчі 4 туру Зимового чемпіонату області «Статус» Кегичівка -  «Газовик» 
Червоний Донець, який відбувся 12.03.2017 року на стадіоні ДФА «Металіст». У Рапорті 
Назарова Є.С., який виконував функції арбітра на даному матчі, зазначено, що на 60-й хвилині 
матчу з поля було вилучено футболіста команди «Газовик» Владислава Богуненко за образливі 
вирази і жести на адресу партнера.

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

1. У відповідності до п.3.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Богуненко Владислава на три матчі.

2. Це рішення вступає в силу з 14 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 А.Є. Покус


