
 

  

Асоціація футзалу України 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
Україна, 01133, Київ, пров. Лабораторний 7-А. Факс 38(044)-521-05-50 

 

м. Київ       28 лютого 2017р. 

Рішення №  28-1/2016-2017 

Присутні: Голова ДК АФУ – Алфьоров Г. І. 

Члени ДК АФУ – Кравцов С. В. 

              Панченко В. Ф. 

 

Розглянувши матеріали справи за зверненням:  

Комітету з організації та проведення змагань, щодо матчу між командами «Епіцентр 

К3» (м. Київ) – «Делівері» (м. Одеса), який відбувся в м. Одеса 18.01.2017 р. в рамках 

першої ліги змагань з футзалу під час матчу №33,  щодо поведінки гравця  та офіційної 

особи команди «Делівері» Беляєва Михайла. 

Правові підстави для прийняття рішення: 

Для вивчення матеріалів надійшли наступні документи: рапорт директора матчу 

Тулепова С. А,  рапорт арбітра Валуєва Д. С., заява Беляєва Михайла. 

Дослідження наданих доказів.  ДК АФУ дослідивши надані документи. 

вирішив: 

1. Керуючись пп.2, 5, 7,п.2. ст.2, ст. 3, ст. 5, п.1, 2 ст. 6, ст. 12, ст. 24,  ДП ФФУ, п. 20 

Додатку 3 ДП ФФУ, визначити: 

 обов’язковий грошовий внесок клубу Делівері м. Одеса 500 (п’ятсот)  грн; 

для офіційної особи клубу – Беляєва Михайла – обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі 250 (двісті п’ятдесят) грн.   

2. Застосовуючи п. 1-4 ст. 27 ДП ФФУ визначити остаточно дисциплінарну санкцію в 

розмірі обов’язкового грошового внеску для клубу Делівері м Одеса 300 (триста ) грн., для 

офіційної особи – Беляєва Михайла – офіційний грошовий внесок у розмірі 200 (двісті) 

грн.  який внести на р/р АФУ, з моменту вступу у дію рішення. 

 

(реквізити для оплати внеску: Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація 

футзалу України»; п/р 26007486818 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» МФО 380805 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20026349). 



3. Дане рішення може бути оскаржене до КДК ФФУ, в межах строку та порядку 

визначеному  ДП ФФУ. 

4. Оприлюднити дане рішення шляхом його розміщення на офіційному сайті АФУ - 

http://futsal.com.ua   

5. У разі, відсутності оскарження рішення згідно п. 76 ДП ФФУ, встановити термін 

внесення платежу до 15 березня 2017р. 

 

 

Голова ДК АФУ   Алфьоров Г. І. 

http://futsal.com.ua/

