
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 19 

 

засідання Директорату Чемпіонату України з баскетболу  

Федерації баскетболу України 

   

20.01.2022р.                                                                          м. Київ 

14-00 

 

ПРИСУТНІ: Гаврилов О.Ю. (дистанційно) – директор Директорату Чемпіонату України 

(далі - Директорат), Бойко Р.Ю., Шабанова Л.О., Лопушанський В.В., Авотін Г.С. 

(дистанційно) – члени Директорату. 

Директор БК «Дніпро» Продан Ю.В. (дистанційно). 

  

ВИСТУПИВ: Гаврилов О.Ю., який повідомив, що на засіданні Директорату присутні 5 

(п’ять) з 5 (п’яти) членів Директорату, склад якого затверджений виконавчим комітетом 

ГС «Федерація баскетболу України». Отже засідання Директорату є легітимним та може 

починати свою роботу. 

 

Гаврилов О.Ю., запропонував наступний порядок денний засідання Директорату та виніс 

його на затвердження: 

 

1) Розгляд інциденту за участі президента клубу БК «Дніпро» пана Кондратьєва В.В. під 

час матчу №104, Дивізіону «Б» (Вища ліга) чоловіки, що відбувся 15.01.2022р. між 

командами «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) та «МАРІУПОЛЬ» (м. 

Маріуполь),  по відношенню до суддів матчу, а також вихід на ігровий майданчик під час 

гри.  

2) Розгляд протесту на результат матчу №104, Дивізіону «Б» (Вища ліга) чоловіки, що 

відбувся 15.01.2022р. між командами «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) та 

«МАРІУПОЛЬ» (м. Маріуполь).  

3) Розгляд інциденту за участі представника фан-сектору БК «Дніпро» та гравця БК 

«Будівельник», Д. Рендла, що стався під час гри №136 Суперліги Windrose між командами 

«Дніпро» (м. Дніпро) «Будівельник» (м. Київ), що відбулась 14.01.2022р. в м. Дніпрі». 

  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти - 0, утрималися – 0 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання Директорату з наступним питанням: 

 

1) Розгляд інциденту за участі президента клубу БК «Дніпро» пана Кондратьєва В.В. під 

час матчу №104, Дивізіону «Б» (Вища ліга) чоловіки, що відбувся 15.01.2022р. між 

командами «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) та «МАРІУПОЛЬ» (м. 

Маріуполь),  по відношенню до суддів матчу, а також вихід на ігровий майданчик під час 

гри.  

2) Розгляд протесту на результат матчу №104, Дивізіону «Б» (Вища ліга) чоловіки, що 

відбувся 15.01.2022р. між командами «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) та 

«МАРІУПОЛЬ» (м. Маріуполь).  

3) Розгляд інциденту за участі представника фан-сектору БК «Дніпро» та гравця БК 

«Будівельник», Д. Рендла, що стався під час гри №136 Суперліги Windrose між командами 

«Дніпро» (м. Дніпро) «Будівельник» (м. Київ), що відбулась 14.01.2022р. в м. Дніпрі». 

 

ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 



ВИСТУПИЛИ: Гаврилов О.Ю., Бойко Р.Ю. щодо порушення паном Кондратьєвим В.В. 

положень:  

 

- статті 67 Дисциплінарного кодексу ФБУ «Вихід на ігровий майданчик сторонньої 

особи» - «У разі виходу на ігровий майданчик сторонньої особи (вболівальника, 

представника та/або посадової особи клубу, іншої особи), клуб/команда– господар будь-

якого дивізіону сплачує до ФБУ обов'язковий грошовий внесок у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) до 25 000 (двадцяти п’яти тисяч) гривень.  

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють»;  

 

- статті 79 Дисциплінарного кодексу ФБУ «Неспортивна поведінка з боку офіційної 

особи клубу та особи, що супроводжує команду» - «Клуб відповідає за неспортивну 

поведінку (неповажне звертання або торкання; використання висловів або жестів, що 

завдають образи, інші будь які дії, спрямовані на приниження честі та гідності, ділової 

репутації (словом або жестом) (далі – неспортивна поведінка) до, під час і після гри з 

боку офіційної особи клубу та особи, що супроводжує команду, стосовно офіційних осіб 

клубу та осіб, що супроводжують команду, суддів, комісара, суддів за секретарським 

столом, статистиків, делегата ФБУ, суперника, глядачів, члена своєї команди.  

     За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень та/або до 

винної особи може бути застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути 

присутнім на термін від однієї до п’яти офіційних ігор. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винну особу дискваліфікують на термін від п’яти ігор до календарного 

року.».  

       Крім того, під час виникнення інциденту, а саме виходу пана Кодратьєва В.В. на 

ігровий майданчик та нецензурної, агресивної лайки в бік суддів, на вимогу судді не 

втрутилася охорона, що перебувала в ігровому залі, що в свою чергу є порушенням з боку 

«ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (господар гри) вимог, передбачених статтею 43 

чинних Правил проведення Чемпіонату та Кубку України «Обов'язки Клубу-господаря 

щодо забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після матчу». Зокрема, 

клубом не було забезпечено виконання «ІНСТРУКЦІІ щодо організації охорони 

громадського порядку і безпеки під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України 

з баскетболу» - Відповідно до статті 77 «Невиконання вимог щодо забезпечення 

безпеки гри» «У разі невиконання «Інструкції щодо організації охорони громадського 

порядку і безпеки під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу» 

суддівська бригада має повноваження не проводити гру і подати до Департаменту 

рапорт про зарахування команді-господарю поразки «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА». У разі, 

якщо гра не проводилася через порушення громадського порядку, в т.ч. через 

недотримання клубом-господарем вимог щодо забезпечення порядку, до клубу може бути 

застосована дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску на користь 

ФБУ в розмірі від 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень до 300 000 (трьохсот тисяч) 

гривень; 

для ВЮБЛ, інших Змагань: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень». 

В даному випадку Директорат прийняв рішення застосувати положення частини 3 статті 

97 Дисциплінарного кодексу ФБУ «Аналогія» У разі вчинення особою діяння, прямо не 



передбаченого цим Кодексом, але по своїй суті є подібним (аналогічним) дисциплінарному 

порушенню, за вчинення якого цим Кодексом передбачена дисциплінарна відповідальність, 

Орган має право застосувати до такої особи одну з санкцій, передбачених цим Кодексом, 

керуючись аналогією закону, аналогією права і принципами сумлінності, розумності та 

справедливості». 

 ВИСТУПИВ: Гаврилов О.Ю., який, за результатами обговорення, запропонував прийняти 

наступне рішення: 

 

1. Застосувати до Президента БК «Дніпро» Кондратьєва В.В. санкції, передбачені 

статтями 67, 79 Дисциплінарного кодексу ФБУ у вигляді: 

 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 15 000 (п’ятнадцять тисяч) 

гривень за вихід на ігровий майданчик під час гри (ст.. 67); 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) 

гривень за неспортивну поведінку (ст.. 79, сума попереднього штрафу подвоюється); 

- заборонити Кондратьєву В.В. бути присутнім в ігровому залі під час п’ятьох наступних 

календарних ігор за участі «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (ч. 3 ст. 79).  

Застосувати до «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) санкцію, 

передбачену статтею 77 з урахуванням положень ч. 3 ст. 97 Дисциплінарного кодексу 

ФБУ у вигляді: 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 

за порушення клубом положень «ІНСТРУКЦІІ щодо організації охорони громадського 

порядку і безпеки під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти - 0 , утрималися – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Застосувати до Президента БК «Дніпро» Кондратьєва В.В. санкції, передбачені 

статтями 67, 79 Дисциплінарного кодексу ФБУ у вигляді: 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 15 000 (п’ятнадцять тисяч) 

гривень за вихід на ігровий майданчик під час гри (ст.. 67); 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) 

гривень за неспортивну поведінку (ст.. 79, сума попереднього штрафу подвоюється); 

- заборонити Кондратьєву В.В. бути присутнім в ігровому залі під час п’ятьох 

наступних календарних ігор за участі «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (ч. 3 ст. 

79).  

          Застосувати до «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) санкцію, 

передбачену статтею 77 з урахуванням положень ч. 3 ст. 97 Дисциплінарного кодексу 

ФБУ у вигляді: 

- обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у розмірі 10 000 (десять тисяч) 

гривень за порушення клубом положень «ІНСТРУКЦІІ щодо організації охорони 

громадського порядку і безпеки під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України з 

баскетболу». 

    

ПО ПИТАННЮ ДРУГОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ВИСТУПИЛИ: Гаврилов О.Ю., Шабанова Л.О. щодо поданого «ДНІПРО-2-

ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) протесту на результат гри №104, Дивізіону «Б» 

(Вища ліга) чоловіки, що відбувся 15.01.2022р. між командами «ДНІПРО-2-



ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) та «МАРІУПОЛЬ» (м. Маріуполь). Так, відповідно до 

Додатку С1 Офіційних правил баскетболу та статті 41 чинних Правил проведення 

Чемпіонату та Кубку України «Команда може подати протест, якщо її інтереси були 

утиснені через: а) Помилку у веденні рахунку, відліку ігрового часу або часу кидка, яка не 

була виправлена суддями. b) Рішення про поразку позбавленням права, відміну гри, 

відкладення гри, непоновлення гри, або рішення не грати гру. c) Порушення у застосуванні 

відповідних правил щодо доступності гравців». 

 

ВИСТУПИВ: Гаврилов О.Ю., який, за результатами обговорення, запропонував відмовити  

«ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) у задоволенні протесту через відсутність 

підстав для його задоволення.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти - 0 , утрималися – 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

  

2. Відмовити «ДНІПРО-2-ДВУФКСДЮСШОР№5» (м. Дніпро) у задоволенні протесту 

через відсутність підстав для його задоволення.  

 

 

ПО ПИТАННЮ ТРЕТЬОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ВИСТУПИЛИ: Бойко Р.Ю. щодо порушення БК «Дніпро» положень статті 80 

Дисциплінарного кодексу ФБУ «Неспортивна поведінка з боку глядачів».  

Так, під час гри №136 Суперліги Windrose між командами «Дніпро» (м. Дніпро) 

«Будівельник» (м. Київ), що відбулась 14.01.2022р. в м. Дніпрі», представник фан-сектору 

БК «Дніпро» умисно здійснив поштовх в область спини/потилиці гравця БК 

«Будівельник», Д. Рендла, що було видно під час трансляції гри, а також відмічено 

суддями у звіті гри. Так, відповідно до ч. 1 статті 80 Дисциплінарного кодексу ФБУ 

«Неспортивна поведінка з боку глядачів» Клуб відповідає за неспортивну поведінку 

(неповажне звертання або торкання; використання висловів або жестів, що завдають 

образи (словом або жестом), інші будь-які дії, спрямовані на приниження честі та гідності, 

ділової репутації (далі – неспортивна поведінка), в т.ч. із застосуванням мегафону, до, під 

час та після гри з боку глядачів стосовно представників команди-суперника (гравців, 

тренерів, офіційних осіб клубу і осіб, що супроводжують команду, організованих 

вболівальників клубу-суперника), суддів, комісара, суддів за секретарським столом, 

делегата ФБУ. За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі від 5 000 (п’яти тисяч) гривень до 30 000 (тридцяти тисяч) гривень. 

Враховуючи те, що керівник БК «Дніпро» негайно провів профілактичну роботу з 

уболівальниками та забезпечив порядок з їх сторони в подальшому, а також відсутність 

подібних порушень протягом сезону, запропонував застосувати бо БК «Дніпро» 

мінімально можливу санкцію – зобов’язання сплатити на користь ФБУ грошовий внесок в 

розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

    ВИСТУПИВ: Гаврилов О.Ю., який, за результатами обговорення, запропонував прийняти 

наступне рішення: 

 



3. Застосувати до БК «Дніпро» санкцію, передбачену статтею 80 Дисциплінарного 

кодексу ФБУ у вигляді: 

- зобов’язання сплатити БК «Дніпро» обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ у 

розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти - 0 , утрималися – 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

3.   Застосувати до БК «Дніпро» санкцію, передбачену статтею 80 Дисциплінарного 

кодексу ФБУ у вигляді: 

- зобов’язання сплатити БК «Дніпро» обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ 

у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

 

 

 

Директор Директорату 

Чемпіонату України        О.Ю. Гаврилов 

 


