
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ  
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №12

м.Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

12 вересня 2017 р. 
початок о 16:00

Присутні члени КДК:

Голова комітету -  Півоваров О.О.

Заступник Голови комітету -  Марчук О.Г.

Член комітету -  Шаленко В.В.

Відсутні члени КДК:

Член комітету -  Г'рига В.В.

Член комітету -  ГІокус А.Є.

Запрошені га присутні на засіданні:

Перший заступник Голови Комітету арбітрів -  Лисакевич В.В.

Абрітри -  Панчишин Д.І., Думенко В.П. та Демченко В.І.

Почесний президент ФК «Колос» Зачегіилівка -  Гладкіх О.В.

Порядок денний:

1. Про розгляд справи, пов'язаної з неетичною, неспортивною і недисциплінованою 
поведінкою, погрозами, грубими і некоректними висловлюваннями та діями Почесного 
президента ФК «Колос» Зачепилівка Гладкіх О.В. по відношенню до арбітра та 
асистента арбітра матчу 16 туру Чемпіонату області між командами ФК «Колос» 
Зачепилівка -  ФК «Лозова-Панютине» Лозова.

2. І Іро розгляд справи, щодо агресивних дій футболіста ФК «Колос» Зачепилівка 
Холодкова Олександра в матчі 17 туру Чемпіонату області між командами ФК «Колос» 
Сахновщина -  ФК «Колос» Зачепилівка.

3. Про розгляд листа, який надійшов до КДК від сектору молоді та спорту Красноградської 
районної державної адміністрації.

4. Про розгляд справи, щодо вилучення начальника команди ФК «Колос» Красноград 
Шатохіна 0 .0 .  за нецензурні висловлювання на адресу арбітра матчу 16 туру Чемпіонату 
області між командами ФК «Колос» Красноград -  ФК «Первомайський» Первомайський.

5. Про розгляд справи, щодо вилучення футболіста ФК «Первомайський» Щербакова 
Дмитра за удар суперника в матчі 16 гуру Чемпіонату області між командами ФК 
«Колос» Красноград -  ФК «Первомайський» Первомайський.

6. Про розгляд заяви, яка надійшла до КДК від Осадчого С.М.



I. СЛУХАЛИ:

Арбітра матчу Панчишина Д.І., асистентів арбітра Думенко В.П. і Демченко В.І., інспектора 
матчу Лисакевнча В.В. та Почесного президента ФК «Колос» Гладкіх О.В.

Розглядали Рапорт арбітра, письмові пояснення арбітра, асистентів арбітра, інспектора та 
матеріали минулих років, які стосуються Гладкіх О.В.

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.2 статті 4 та п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
відсторонити Гладкіх О.В. на п'ять матчів Чемпіонату обласних змагань (приймати 
участь у всіх змаганнях з футболу, в тому числі перебувати на території що 
безпосередньо оточує футбольне поле, знаходитися в технічній зоні та входити до 
роздягальні команди).

2. У відповідності до п.21 Додатку №2 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, застосувати 
до Гладкіх О.В. додаткову 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 
до 27 вересня 2017 року.

3. Це рішення вступає в силу з 12 вересня 2017 року, з моменту його прийняття.

4. У відповідності до статей 67 і 68 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, Гладкіх О.В. 
може в 10-ти денний термін оскаржити п.1 цього рішення в Апеляційному комітеті 
ХОФФ.

5. У відповідності до п.2.3 статті 76 Дисциплінарного регламенту ХОФФ. рішення щодо 
п.2 є остаточним та оскарженню не підлягає.

II. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. щодо агресивних дій футболіста ФК «Колос» Зачепилівка 
Холодкова Олександра в матчі 17 туру Чемпіонату області між командами ФК «Колос» 
Сахновщина — ФК «Колос» Зачепилівка, який відбувся 09.09.2017 року на стадіоні «Колос».

У Рапорті інспектора матчу. Гуртового О.О., зазначено, що коли команди покидали межі поля, 
поблизу бокової лінії, футболіст ФК «Колос» Зачепилівка Холодков Олександр в агресивній 
формі почав з'ясовувати стосунки з гравцем команди господарів, що призвело до штовханини, 
але вона була швидко локалізована в межах поля бригадою арбітрів. Після цього футболіст ФК 
«Колос» Зачепилівка Холодков Олександр не доходячи до роздягальні спробував ще раз 
застосувати свою силу до одного з гравців команди господарів, але асистент арбітра Бахметьєв 
Андрій вчасно втрутився і Холодков Олександр був супроводжений до роздягальні.

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до гі.4.2 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, відсторонити 
Холодкова Олександра на два матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 12 вересня 2017 року, з моменту його прийняття.



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

III. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. стосовно листа, який надійшов в КДК від сектору молоді та 
спорту Красноградської районної державної адміністрації в якому вони просять звернути увагу 
на невиконання регламентних норм з організації та проведення матчу 15 туру Чемпіонату 
області між командами ФК «Газовик» Донець — ФК «Колос» Красноград, що відбувся 
26.08.2017 року на стадіоні «Газовик».

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ та отриманих КДК 
фактів які не підтвердили невиконання регламентних норм з організації та проведення 
матчу, КДК не вважає необхідним застосовувати дисциплінарні санкції до ФК «Газовик» 
Донець.

2. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає.

IV. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. щодо вилучення начальника команди ФК «Колос» Красноград 
Шатохіна О.О. в матчі 16 туру Чемпіонату області між командами ФК «Колос» Красноград -  
ФК «ГІервомайський» Первомайський, який відбувся 02.09.2017 року на стадіоні «Ювілейний».

У Рапорті арбітра матчу, Павлова Д.В., зазначено, що на 65-й хвилині матчу було вилучено 
начальника команди ФК «Колос» Шатохіна О.О. за нецензурні висловлювання на адресу 
арбітра.

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.2 статті 4 та п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, 
відсторонити Шатохіна О.О. на шість матчів Чемпіонату обласних змагань (приймати 
участь у всіх змаганнях з футболу, в тому числі перебувати на території що 
безпосередньо оточує футбольне поле, знаходитися в технічній зоні та входити до 
роздягальні команди).

2. Це рішення вступає в силу з 12 вересня 2017 року, з моменту його прийняття.

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

V. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. щодо вилучення футболіста ФК «Первомайський» Щербакова 
Дмитра в матчі 16 туру Чемпіонату області між командами ФК «Колос» Красноград -  ФК 
«Первомайський» Первомайський, який відбувся 02.09.2017 року на стадіоні «Ювілейний».



У Рапорті арбітра матчу, Павлова Д.В., зазначено, що на 75-й хвилині матчу було вилучено 
футболіста ФК «Первомайський» Щербакова Дмитра за навмисний удар суперника рукою в 
тулуб (корпус).

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.3.1 Додатку №3 Дисциплінарного регламенту ХОФФ. відсторонити 
Щербакова Дмитра на три матчі Чемпіонату обласних змагань.

2. Це рішення вступає в силу з 12 вересня 2017 року, з моменту його прийняття.

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

VI. СЛУХАЛИ:

Голову КДК Півоварова О.О. щодо заяви, яка надійшла в КДК від Осадчого С.М.

В заяві. Осадчий С.М., просить зменшити свою дискваліфікацію за його неналежну та 
агресивну поведінку по відношенню до арбітра матчу 2 туру Зимового чемпіонату області між 
командами ФК «Соллі Плюс» Харків -  ФК «Статус» Кегичівка, який відбувся 26.02.2017 року 
на стадіоні ДФА «Металіст».

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

ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.6 статті 60 Дисциплінарного регламенту ХОФФ, змінити залишок 
безумовної дискваліфікації Осадчого С.М на умовну.

2. Це рішення вступає в силу з 12 вересня 2017 року, з моменту його прийняття.


