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Порядок денний
1. Про кидання на бігові доріжки предметів (пляшок) вболівальниками команди
«Енергія» м. Нова Каховка 2.10.2001 року під час матчу 11-го туру першості другої
ліги між командами «Енергія» Нова Каховка – «Скала» Моршин.
2.

Про продовження розгляду справи «Про лист від 12.08.2010 року за
вих. № 99 ФК «Зірка» Кіровоград щодо порушення колишнім футболістом клубу
О. Морозовим норм статутних і регламентних документів»

3. Про заяву від 16.09.2010 року колишнього футболіста ФК «Сталь» Алчевськ
О. Бабака щодо не проведенням з ним розрахунків за контрактом.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про кидання на бігові доріжки предметів
(пляшок) вболівальниками команди «Енергія» м. Нова Каховка 2.10.2001 року під час
матчу 11-го туру першості другої ліги між командами «Енергія» Нова Каховка –
«Скала» Моршин».
Згідно із записам у рапорті арбітра Г. Литвинова «… на 87 хвилині матчу
вболівальники команди «Енергія» кинули дві пляшки. На 94 хвилині – ще одну.
Кидання пляшок не мало мети попадання в футболістів чи арбітрів. У додатковому
рапорті Г. Литвинов пояснив, що кинуті пляшки покотилися з бігових доріжок на
футбольне поле. У зв’язку з цим матч був зупинений. Після наведення порядку, через
хвилину, гра була поновлена.
Делегат матчу В. Тимофєєв у рапорті відзначив, що на 87 хвилині матчу
вболівальники команди «Енергія» кидали пляшки. Про потрапляння пляшок на
футбольне поле та зупинку матчу – у рапорті не зазначено.
Обговоривши питання по суті, розглянувши документальні матеріали справи та
враховуючи пункту 5 статті 73 Дисциплінарних правил ФФУ, ДК вважає за необхідне
приймати до уваги рапорт арбітра Г. Литвинова щодо подій, якій мали місце на
футбольному полі під час матчу.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1 статті 23, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, пункту 2.11
статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 та 3 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ,
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пункту 11 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ клуб «Енергія» Нова Каховка:

зобов’язати футбольний

1.1. перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше семи діб від дати отримання
рішення ДК.
1.2. Додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками
клубу щодо недопущення в подальшому використання піротехнічних засобів до,
під час та після матчу.
1.3. Звернути увагу керівництва клубу, що у разі повторення подібних порушень до
клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції згідно
Дисциплінарних правил ФФУ.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи «Про
лист від 12.08.2010 року за вих. № 99 ФК «Зірка» Кіровоград щодо порушення
колишнім футболістом клубу О. Морозовим норм статутних і регламентних
документів».
На засідання був запрошений та приймав участь директор клубу А. Антонов,
футболіст О. Морозов та його представник Н. Алядінов.
Провадження по справі було відкрито рішенням ДК 15.09.2010 року, яким
запропоновано ФК «Зірка» Кіровоград надати додаткові документальні матеріали по
даному питанню.
У ході слухань та всебічному дослідженню документальних матеріалів
справи встановлено наступне.
12.08.2010 року до ДК надійшло звернення ФК «Зірка» Кіровоград, в якому
клуб повідомляє, що колишній футболіст О. Морозов, перебуваючи у трудових
відносинах з клубом, у лютому 2010 року перебував у складі команди «Олександрія»
на учбово-тренувальних зборах в Туреччині. У своєму зверненні ФК «Зірка»
Кіровоград просить стягнути з О. Морозова заробітну плату за лютий 2010 року і
відсторонити його від участі у змаганнях терміном на 12 місяців за порушення норм
статутних і регламентних документів (умов трудового контракту), а також заборонити
йому на цей же період здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом
(адміністративну, спортивну).
Під час попереднього розгляду питання (15.09.2010 року) директор клубу
А. Антонов підтримав вимоги клубу і зауважив, що інформацію стосовно перебування
О. Морозова в Туреччині особисто він та теперішній тренерський склад команди
дізналися в липні 2010 року. Заявником на засідання надано інформацію з офіційного
сайту ПФК «Олександрія» та лист-підтвердження від цього клубу.
Футболіст О. Морозов у своїй заяві від 14.09.2010 року пояснив, що в лютому
2010 року він дійсно перебував на учбово-тренувальних зборах з командою
«Олександрія» у Туреччині. Залишив розташування клубу з відома та усної згоди
президентів обох клубів М. Лавренка і М. Онула. На засіданні він повідомив, що у
січні-лютому місяцях 2010 року заборгованість клубу по заробітній платі перед
футболістами складала близько п’яти місяців. Команда знаходилася у щорічній
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відпустці. У зв’язку з тяжким фінансовим становищем клубу футболісти були без
роботи і без коштів для прожиття. Тому більшість з них перебували на переглядах у
різних командах і намагалися влаштуватися на роботу у інші клуби. Окрім
президентів обох клубів, згоду на його від’їзд надавав головний тренер команди
І. Жабченко.
У телефонному режимі І. Жабченко підтвердив інформацію про надання ним
згоди щодо перебування О. Морозова на перегляді у команді «Олександрія». З
питання надання такої згоди президентом клубу М. Онулом, він не володіє, оскільки
телефон президента на протязі трьох місяців (грудень 2009, січень-лютий 2010 року)
був відключений через скрутне фінансове становище клубу і невиплату заробітної
плати усим працівникам клубу.
У телефонному режимі О. Погрінчук, який у період з січня по лютий 2010 року
був директором ФК «Зірка», повідомив, що йому особисто стало відомо про
знаходження О. Морозова на учбово-тренувальних зборах у Туреччині лише у кінці
лютого місяця 2010 року. На цей момент команда поверталася з офіційної щорічної
відпустки. Інформацією щодо домовленості між президентами клубів він не володіє,
однак допускає, що таке могло бути.
У телефонному режимі начальник команди «Олександрія» О. Казьмін
підтвердив про усну згоду обох президентів клубів щодо перебування О. Морозова на
перегляді у команді.
Заслухавши пояснення обох сторін та свідків по даній справі, враховуючи
рішення ДК від 21.07.2010 року, ДК прийшов до висновку:
1) футболіст О. Морозов належним чином виконував свої обов’язки, передбачені
контрактом.
2) ФК «Зірка» не надав документів, які б свідчили про порушення трудової
дисципліни футболістом О. Морозовим.
3) ФК «Олександрія» тільки в усному порядку узгодив перебування футболіста О.
Морозова на учбово-тренувальних зборах.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
1. У задоволення вимог, викладених у листі ФК «Зірка» Кіровоград за вих. № 99 від
12.08.2010 року – відмовити повністю у зв’язку із не встановленням порушення
контрактних зобов’язань та регламентних документів зі сторони футболіста
О. Морозова.
2. У порядку пункту 6 статті 13 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів та
пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Професіональний футбольний клуб «Олександрія» попередити. У разі повторення подібних порушення до клубу будуть застосовані
більш жорсткі дисциплінарні санкції згідно із Дисциплінарними правилами ФФУ.
3. У порядку вимог частини 7 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – провадження
по справі закрити.
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У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.

