
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
Контрольно-дисциплінарний комітет 

 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

 

м. Харків                                                                                                   11.10.2018 р. 

Офіс ХОФФ, вул. 23 Серпня, 71                                                       початок о 14.00       

 

Присутні члени КДК: 

Голова комітету – Півоваров О.О. 

Заступник голови комітету – Курганова С.В. 

Член комітету – Усов В.І. 

Член комітету – Журід С.М. 

Член комітету – Попов Ю.М. 

 

Запрошені особи:  

Арбітр – Курилко М.,  

Інспектор – Назаров Є. 

Тренер ФК «Люботин» – Ростовський С. 

Адміністратор «Металіст 1925 Юніор» – Цеховський А. 

 
 

Порядок денний: 

1. Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Чепура Максима 29.09.2018 року  

у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

2. Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Рамазанова Рамазана 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

3. Розгляд вилучення гравця Металіст 1925 Юніор Єрмошенка Кирила 

29.09.2018 року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області 

з футболу сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 

Юніор». 

4. Розгляд вилучення гравця Металіст 1925 Юніор Сулаєва Іллю 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

5. Розгляд вилучення адміністратора Металіст 1925 Юніор Цеховського Андрія 

29.09.2018 року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області 

з футболу сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 

Юніор». 

6. Розгляд вилучення тренера Металіст 1925 Юніор Глушко Михайла 

29.09.2018 року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області 



з футболу сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 

Юніор». 

7. Розгляд поведінки запасного гравця ФК «Люботин» Шварц Олега 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

8. Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Демона Максима 06.10.2018 року  

у матчі 4 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Універ Динамо» – ФК «Люботин». 

 

З першого питання порядку денного 

Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Чепура Максима 29.09.2018 року  у 

матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу сезону 

2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову КДК Півоварова О.О., який повідомив, що в рапорті арбітра матчу 

вказано, що Чепур Максим був видалений з поля на 90й хвилині матчу за 

масову драку після зупинки матчу.    

2.Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка запропонувала членам КДК 

переглянути відеозапис конфлікту, де чітко видно, як Чепур Максим 

неодноразово наносить удари руками та ногами гравцям та офіційним особам 

«Металіст 1925 Юніор». 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 2.6 ст. 2, п. 1 ст. 5, п. 6.1, 6.2 Додатку № 3 Дисциплінарного 

регламенту ХОФФ відсторонити Чепура Максима на десять матчів Чемпіонату 

Харківської області з футболу. 

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

З другого питання порядку денного 

Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Рамазанова Рамазана 29.09.2018 року  

у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову КДК Півоварова О.О., який повідомив, що в рапорті арбітра матчу 

вказано, що Рамазанов Рамазан був видалений з поля на 90й хвилині матчу за 



агресивну поведінку, що виявилась в ударі представника команди «Металіст 

1925 Юніор» Цеховського Андрія.  

2. Інспектора матчу Курилка М., який повідомив, що після закінчення матчу в 

роздягальні бачив, що Цеховський А. та Рамазанов Р. розкаювалися за свою 

поведінку та знайшли спільну мову й вибачались за інцидент, що стався на 

полі. 

3. Адміністратора команди «Металіст 1925 Юніор» Андрія Цеховського, який 

вказав, що сам спровокував конфліктну ситуацію з Рамазановим Рамазаном, яка 

переросла в бійку, та після завершення матчу вказаний інцидент було вирішено 

мирним шляхом.  

 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 1 ст. 5, п. 2.6 ст. 2, п. 6.1 Додатку № 3 Дисциплінарного 

регламенту ХОФФ відсторонити Рамазанова Рамазана на шість матчів 

Чемпіонату Харківської області з футболу, з яких з реальним відбуттям 

відсторонення - три матчі, умовно – три матчі.   

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

З третього питання порядку денного 

Розгляд вилучення гравця Металіст 1925 Юніор Єрмошенка Кирила 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка повідомила, що в рапорті 

арбітра є інформація про видалення Єрмошенка К. на 90й хвилині матчу за 

масову драку після завершення матчу. Втім, в додатковому рапорті арбітра 

матчу та інспектора матчу вказано, що це рішення було прийнято арбітром 

інтуїтивно та помилково.  

2. Члена КДК Журіда С.М., який повідомив, що матеріали відеозапису 

конфлікту на полі підтверджують відсутність активної участі Єрмошенка 

Кирила в масовому конфлікті.  

 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 1 ст. 5, ст. 2, п. 4 ст. 30  Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

не застосовувати відсторонення від матчів до Єрмошенка Кирила.  

2. Це рішення вступає в силу 11 жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

З четвертого питання порядку денного 

Розгляд вилучення гравця Металіст 1925 Юніор Сулаєва Іллю 29.09.2018 року  

у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка повідомила, що в рапорті 

арбітра є інформація про видалення Сулаєва І. на 90й хвилині матчу за масову 

драку після завершення матчу. Втім, в додатковому рапорті арбітра матчу та 

інспектора матчу вказано, що це рішення було прийнято арбітром інтуїтивно та 

помилково.  

2. Члена КДК Журіда С.М., який повідомив, що матеріали відеозапису 

конфлікту на полі підтверджують відсутність активної участі Сулаєва Іллі в 

масовому конфлікті.  

 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 1 ст. 5, ст. 2, п. 4 ст. 30  Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

не застосовувати відсторонення від матчів до Сулаєва Іллі.  

2. Це рішення вступає в силу 11 жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

З п’ятого питання порядку денного 

Розгляд вилучення адміністратора Металіст 1925 Юніор Цеховського Андрія 

29.09.2018 року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області 

з футболу сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 

Юніор». 



 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову КДК Півоварова О.О., який повідомив, що в рапорті арбітра матчу 

вказано, що Цеховський Андрій був видалений з поля на 90й хвилині матчу за 

участь у масовому конфлікті.  

2. Інспектора матчу Курилка М., який повідомив, що після закінчення матчу в 

роздягальні бачив, що Цеховський А. та Рамазанов Р. знайшли спільну мову та 

вибачались за інцидент, що стався на полі. 

3. Адміністратора команди «Металіст 1925 Юніор» Андрія Цеховського, який 

жалкує про свою поведінку та вказав, що сам спровокував конфліктну ситуацію 

з Рамазановим Рамазаном, яка переросла в бійку, та після завершення матчу 

вказаний інцидент було вирішено мирним шляхом.  

 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 14, п. 17 Додатку № 2 Дисциплінарного 

регламенту ХОФФ відсторонити Цеховського Андрія на шість матчів 

Чемпіонату Харківської області з футболу, з яких з реальним відбуттям 

відсторонення - три матчі, умовно – три матчі.   

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

З шостого питання порядку денного 

Розгляд вилучення тренера Металіст 1925 Юніор Глушко Михайла 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка повідомила, що в рапорті 

арбітра матчу вказано, що Глушко Михайло був видалений з поля на 90й 

хвилині матчу за участь у масовому конфлікті.  

2. Голову КДК Півоварова О.О., який повідомив, що аналіз відеозапису 

вказаного матчу дозволяє прийти до висновку, що протягом усього матчу 

Глушко Михайло дозволяв собі нецензурно лаятися в бік арбітра, а також 

використовувати нецензурні та провокативні вирази на адресу гравців ФК 

«Люботин», що згодом і спричинило появу конфлікту між командами. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 



 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 12, п. 17, п. 18 Додатку № 2 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ відсторонити Глушко Михайла на шість 

місяців, з яких з реальним відбуттям відсторонення – три місяці, умовно – три 

місяці.   

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  

 

 

З сьомого питання порядку денного 

Розгляд поведінки запасного гравця ФК «Люботин» Шварц Олега 29.09.2018 

року  у матчі 3 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2018 р. між ФК «Люботин» Первомайський – «Металіст 1925 Юніор». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка вказала, що відповідно до п. 3.2 

ст. 34 Дисциплінарного регламенту ХОФФ КДК має право відкривати та 

розглядати за власною ініціативою дисциплінарні провадження, застосовувати 

дисциплінарні санкції за порушення, не помічені офіційними особами матчу та 

про які стало відомо з загальнодоступних джерел (телетрансляції, 

відеотрансляції, виступи офіційних осіб, футболістів, тренерів та інших осіб, 

які задіяні або працюють у футболі тощо). Під час вивчення матеріалів 

відеозапису конфліктної ситуації було помічено, що активну участь під час 

драки брав запасний гравець ФК «Люботин» Шварц Олег, який застосовував 

удари кулаками до гравців команди «Металіст 1925 Юніор», що не було 

помічено арбітром матчу. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 2.6 ст. 2, п. 1 ст. 5, п. 6.1, 6.2 Додатку № 3 Дисциплінарного 

регламенту ХОФФ відсторонити Шварца Олега на вісім матчів Чемпіонату 

Харківської області з футболу, з яких з реальним відбуттям відсторонення – 

чотири матчі, умовно – чотири матчі.   

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «4» за, «1» утримався.  



 

З восьмого питання порядку денного 

 

Розгляд вилучення гравця ФК «Люботин» Демона Максима 06.10.2018 року  у 

матчі 4 туру фінального кола Чемпіонату Харківської області з футболу сезону 

2018 р. між ФК «Універ Динамо» – ФК «Люботин». 

 

1. Заступника Голови КДК Курганову С.В., яка вказала, що в рапорті арбітра 

матчу Думенка Володимира вказано, що Демона Максима було вилучено на 

71й хвилині матчу за грубу гру, а саме небезпечну атаку суперника з ризиком 

нанесення травми в боротьбі за м’яч. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі присутні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 2 Додатку № 3, ч. 1 ст. 11 Дисциплінарного регламенту 

ХОФФ відсторонити Демона Максима на два матчі Чемпіонату Харківської 

області з футболу.  

2. Це рішення вступає в силу 11  жовтня 2018 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 73 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

Голосували – «5» за.  

 

Заступник Голови КДК                                                                 С.В. Курганова 


