
 
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ            МІСТА МИКОЛАЄВА 

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ ФФММ 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

« 31 »     січня      2022 року       м. Миколаїв 

 

Засідання КДК ФФММ 
 

Присутні: 

1. Винарский П.Ф. – голова. 

2. Піскер В.О. – член КДК; 

3. Гайчев С.А. – член КДК; 

 

Порядок денний: 
 

1. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу кубкових змагань м. 

Миколаєва з футболу 8х8 сезону 2021 р., який відбувся 08.01.2022 р. між 

командами “Інтернат” та “АДН”. Гравець команди “АДН” Олександр Боєв під час 

гри нецензурно висловлювався на адресу арбітра. Ознайомившись з рапортом 

арбітра матчу та заслухавши пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за нецензурні та образливі висловлювання на адресу арбітра матчу 

дискваліфікувати гравця команди “АДН” Олександра Боєва на 1 гру + 2 гри 

умовно. 

 

2. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу №14 зимової першості м. 

Миколаєва з футболу сезону 2021/22 р., який відбувся 23.01.2022 р. між 

командами “Галицинівка” та “Первомайське”. Гравець команди “Галицинівка” 

Діденко Максим під час гри агресивно поводився та нецензурно висловлювався на 

адресу арбітра. Ознайомившись з рапортом арбітра матчу та заслухавши 

пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за агресивну поведінку, нецензурні та образливі висловлювання на адресу 

арбітра матчу дискваліфікувати гравця команди “Галицинівка” Діденко Максима 

на 1 гру + 1 гру умовно. 

 

3. Розглянули ситуацію, що виникла під час матчу № 8В Першої-другої ліги 

Зимової першості міста Миколаєва з футболу 8х8 сезону 2021/22 р. між 

командами “Кар’єр” та “Савітар”, який відбувся 28.01.22 р. Представник команди 

“Савітар” Твердохліб В’ячеслав під час гри нецензурно висловлювався на адресу 

арбітра, виходив на поле та неоднаразово погрожував арбітру матчу фізичною 



розправою. Ознайомившись з рапортом арбітра матчу та додатковим рапортом 

арбітра матчу, заслухавши пояснення арбітра матчу, 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

за неодноразові непристойні, образливі та нецензурні вислови, а також 

демонстрацію жестів на адресу арбітра матчу та погрози щодо фізичної розправи, 

дискваліфікувати представника команди “Савітар” Твердохліба В’ячеслава на 3 

ігри + 2 гри умовно. 
 

 

 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова КДК   П.Ф. Винарский 

 

 

 


