
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ  
Апеляційний комітет

ПРОТОКОЛ №2

м. Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

Присутні члени АК:

Голова -  Косінов Д.В.

Заступник Голови -  Панчишин І.М.

Відповідальний секретар -  Чанцев І.М.

Запрошені га присутні на засіданні:

Заступник Голови КДК -  Марчук О.Г.

Представник ФК «Соллі Плюс» -  Астапов Р.Є.

Порядок денний:

1. Про розгляд заяви заступника Голови АК Панчишина І.М.

2. Про розгляд Апеляційної скарги ФК «Соллі Плюс» на рішення КДК від 06.03.2017 року 
(протокол №2) щодо дисциплінарних санкцій накладених на головного тренера ФК 
«Соллі Плюс» Осадчого С.М.

I. СЛУХАЛИ:

Голову АК Косінова Д.В. про заяву заступника Голови АК Панчишина І.М., яка надійшла в АК 
16 березня 2017 року, щодо його відводу від участі в засіданні АК у розгляді цієї справи.

ВИРІШИЛИ:

У відповідності до статті 45 Дисциплінарного регламенту та п.4.3 статті 28 Організаційного 
регламенту ХОФФ задовольнити заяву Панчишина І.М. щодо відводу його участі у засіданні 
АК в розгляді цієї справи і дозволити залишити зал засідання АК.

II. СЛУХАЛИ:

Заступника Голови КДК Марчука О.Г. щодо розгляду правопорушень вчинених головним 
тренером ФК «Соллі Плюс» під час проведення матчу 2 туру Зимового чемпіонату області 26 
лютого 2017 року між командами «Соллі Плюс» Харків -  «Статус» Кегичівка та прийнятого 
рішення КДК з цього приводу.

Представника адміністрації ФК «Соллі Плюс» Астапова Р.С., який представляв сторону захисту 
в апеляційній скарзі Осадчого С.М. у відповідності до його заяви та довіреності наданій йому 
від президента ФК «Соллі Плюс» Глушакова В.М.

21 березня 2017 р. 
початок о 13:00



ВИРІШИЛИ:

Апеляцію на рішення КДК від 06.03.2017 року (протокол №2) -  задовільнити (частково), а саме:

1. Рішення КДК стосовно відсторонення Осадчого 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, -  залишити без змін.

2. Приймаючи до уваги заяву представника адміністрації ФК «Соллі Плюс», який захищав 
інтереси Осадчого С.М. у розгляді цієї справи на засіданні АК, що Осадчий С.М. вже 
отримав адміністративні і фінансові санкції безпосередньо від ФК «Соллі Плюс», -  
скасувати додаткову дисциплінарну санкцію застосовану до Осадчого С.М у вигляді 
сплати обов’язкового грошового внеску в розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень.

3. У відповідності до п.2 статті 78 Дисциплінарного регламенту ХОФФ рішення, прийняте 
АК є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін, проте за сторонами цієї 
справи зберігається право оскаржити рішення АК ХОФФ до АК ФФУ.

4. У відповідності до п.2 статті 84 Дисциплінарного регламенту ХОФФ це рішення АК 
набирає чинності і підлягає негайному виконанню з моменту його прийняття.

5. У відповідності до статті 74 Дисциплінарного регламенту ХОФФ та приймаючи до уваги 
що дисциплінарна санкція, яка була застосована КДК у відношенні до Осадчого С.М. 
залишена без змін, а АК скасувала лише додаткову дисциплінарну санкцію, грошовий 
внесок за розгляд апеляційної скарги ФК «Соллі Плюс» не повертається.

Голова АК

Секретар І.М. Чанцев

Д.В. Косінов


