
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №6

м.Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

Присутні члени КДК:

Голова -  Півоваров О.О.

Заступник Голови -  Марчук О.Г.

Відповідальний секретар -  Покус А.Є.

Шаленко В.В.

Грига В.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд справи, пов’язаний з неналежною поведінкою футболістів ФК «Дворічна» в 
матчі 4 туру Чемпіонату області між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків -  ФК 
«Дворічна» Дворічна.

2. Про розгляд вилучення гравця ФК «Дворічна» Шумейко Андрія за нецензурні вислови 
та загрози застосування фізичної сили на адресу арбітра після закінчення матчу 4 туру 
Чемпіонату області між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків -  ФК «Дворічна» 
Дворічна.

3. Про розгляд вилучення гравця ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Нестерова Дениса за 
нецензурні вислови на адресу інспектора (делегата) матчу в 4 турі Чемпіонату області 
між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків -  ФК «Дворічна» Дворічна.

4. Про розгляд вилучення гравця команди «Геліос-Академія» Купріянова Кирила та гравця 
ФК «Енергетик-Центренерго» Дудки Андрія за обопільну бійку між собою в матчі 4 туру 
Чемпіонату області між командою «Геліос-Академія» Харків -  ФК «Енергетик- 
Центренерго» Слобожанське.

І. СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови КДК Півоварова 0 .0 . про неналежну поведінку футболістів ФК «Дворічна», а 
саме отримання дисциплінарних санкцій від арбітра футболістами в матчі 4 туру Чемпіонату 
області між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків -  ФК «Дворічна» Дворічна, який відбувся 
03.06.2017 року на стадіоні УТБ «Металіст». У Рапорті арбітра матчу, Крівушкіна Д.В., 
зазначено, що попередження в матчі отримали шість футболістів ФК «Дворічна», а саме: на 
32хв. - Захарченко Олексій, на 37хв. - Смірнов Антон, на 38хв. - Кісіль Микола, на 69хв. - 
Старіков Сергій, на 88хв. - Петрович Олександр та на 90хв. - Шумейко Андрій.

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

13 червня 2017 р. 
початок о 16:00



ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись п.1 статті 15 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, застосувати до ФК 
«Дворічна» дисциплінарну санкцію в вигляді сплати обов'язкового грошового внеску у 
відповідності до Дисциплінарного регламенту ХОФФ у розмірі 1000 (одна тисяча) 
гривень на р/р ХОФФ. Обов’язковий грошовий внесок необхідно сплатити в 10-ти 
денний термін до 23 червня 2017 року.

2. Це рішення вступає в силу з 13 червня 2017 року, з моменту його прийняття.

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

II. СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови КДК Півоварова О.О. про вилучення гравця ФК «Дворічна» Шумейко Андрія 
в матчі 4 туру Чемпіонату області між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків -  ФК «Дворічна» 
Дворічна, який відбувся 03.06.2017 року на стадіоні УТБ «Металіст». У Рапорті арбітра матчу, 
Крівушкіна Д.В., зазначено, що після закінчення матчу в підтрибунному приміщенні була 
пред’явлена червона картка гравцю ФК «Дворічна» Шумейку Андрію за нецензурні вислови та 
загрози застосування фізичної сили на його адресу.

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 
Шумейко Андрія на шість матчів Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 13 червня 2017 року, з моменту його прийняття.

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

III. СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови КДК Півоварова О.О. про вилучення гравця ФК «Універ-Динамо» ХНУВС 
Нестерова Дениса в матчі 4 туру Чемпіонату області між ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Харків 
-  ФК «Дворічна» Дворічна, який відбувся 03.06.2017 року на стадіоні УТБ «Металіст». У 
Рапорті арбітра матчу, Крівушкіна Д.В., зазначено, що на 2-й хвилині матчу було вилучено 
гравця ФК «Універ-Динамо» ХНУВС Нестерова Дениса за нецензурні вислови на адресу 
інспектора (делегата) матчу.

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 
Нестерова Дениса на три матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 13 червня 2017 року, з моменту його прийняття.

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



Доповідь Голови КДК Півоварова О.О. про вилучення гравця команди «Геліос-Академія» 
Купріянова Кирила та гравця ФК «Енергетик-Центренерго» Дудки Андрія в матчі 4 туру 
Чемпіонату області між командою «Геліос-Академія» Харків -  ФК «Енергетик-Центренерго» 
Слобожанське, який відбувся 03.06.2017 року на стадіоні «Восток». У Рапорті арбітра матчу, 
Лавріненка Юрія, зазначено, що на 77-й хвилині матчу було вилучено гравця команди «Геліос- 
Академія» Купріянова Кирила та гравця ФК «Енергетик-Центренерго» Дудку Андрія за 
обопільну бійку між собою.

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

IV. СЛУХАЛИ:

1. У відповідності до п.5.1 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Купріянова Кирила та Дудку Андрія на п’ять матчів.

2. Це рішення вступає в силу з 13 червня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, Купріянов 
Кирило та Дудка Андрій можуть в 10-ти денний термін оскаржити це рішення в 
Апеляційному комітеті ХОФФ.

ВИРІШИЛИ:

Голова КДК О.О. Півоваров

Секретар А.С. Покус


