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Порядок денний
1. Про лист від 3.10.2011 року за вих. № 003/11 ФК «Моноліт» Київ щодо несплати ФК
«Севастополь» Севастополь компенсації за підготовку футболіста А. Недолі.
2. Про лист від 12.12.2011 року за вих. № 261 ФК «Сталь» Дніпродзержинськ щодо
отримання тяжкої травми футболістом О. Шутовим 30.10.2011 року у матчі 15-го
туру Чемпіонату України другої ліги між командами «Сталь» Дніпродзержинськ –
«Гірник» Кривий Ріг.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Ю. Гречко «Про лист від 3.10.2011 року за вих. № 003/11
ФК «Моноліт» Київ щодо несплати ФК «Севастополь» Севастополь компенсації за
підготовку футболіста А. Недолі».
На засідання запрошений та бере участь юрист ФК «Моноліт» Київ
Ю. Канчуров. Представники ФК «Севастополь» Севастополь участі у засіданні не
приймають з поважних причин.
У ході підготовки та розглядом наявних документальних матеріалів
встановлено.
3 жовтня 2011 року до ДК надійшла заява ФК «Моноліт» Київ (лист від
3.10.2011 року за вих. № 003/11) щодо несплати ФК «Севастополь» Севастополь
компенсації за підготовку футболіста А. Недолі.
У заяві повідомляється, що А. Недоля зараховано до клубу наказом
президента І. Єрмакова від 10.01.2011 року. У період з лютого по липень місяці 2011
року футболіст А. Недоля у складі команди «Моноліт» брав участь у змаганнях
Чемпіонату Київської області (вища ліга) та турнірах пам’яті О. Макарова, В.
Голубєва та М. Кирсанова.
На підтвердження даної інформації заявник надав до ДК оригінал наказу про
зарахування до клубу А. Недолі та забезпечення його спортивним екіпіруванням;
заявкового листа та копії рапортів арбітрів змагань Чемпіонату Київської області
(вища ліга), до яких внесено прізвище А. Недоля. Також надано офіційне
підтвердження федерації футболу Київської області та картку учасника змагань про
виступ А. Недолі за команду «Моноліт» Київ. Факт участі футболіста у турнірі пам’яті
В. Голубєва підтверджена лише копіями рапортів арбітрів. По іншим фактах участі у
турнірах документів не надано.
18.07.2011 року футболіст А. Недоля уклав контракт з ФК «Севастополь»
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Севастополь і вперше був заявлений як професіонал за команду «Севастополь2». Відповідно Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
ПФЛ сезону 2011/2012 років (далі Регламент змагань) та Регламенту Федерації
футболу України зі статусу і трансферу футболістів (далі Регламент ФФУ зі статусу і
трансферу футболістів) ФК «Моноліт» Київ має право на отримання компенсації за
підготовку футболіста.
5.08.2011 року заявник направив до ФК «Севастополь» Севастополь
претензію, у відповідь на яку клуб просив надати відповідні документи, що
підтверджують підготовку футболіста А. Недолі. ФК «Моноліт» Київ направив
відповідачу документи, проте компенсаційні розрахунки не проведені.
З врахуванням викладеного, клуб просить зобов’язати відповідача виплатити
компенсацію у розмірі 7 794,12 гривень та застосувати до нього дисциплінарні санкції
у вигляді обов’язкового грошового внеску та анулювання результатів матчів з
подальшим зарахуванням технічної поразки 0:3 згідно із вимогами Дисциплінарних
правил ФФУ.
Під час засідання представник ФК «Моноліт» Київ Ю. Канчуров підтримав
вимоги клубу і пояснив, що клуб приймає участь у змаганнях Чемпіонату Київської
області (вища ліга) та міста Київ. У змаганнях ДЮФЛ клуб участі не бере.
Інформацією щодо причин не подачі федерацією футболу Київської області списків
заявлених футболістів на участь у змагання до дитячо-юнацької футбольної ліги
федерації футболу України він не володіє.
ФК «Севастополь» Севастополь надав пояснення (листи від 7.11.2011 року за
вих. № 332, від 29.11.2011 року за вих. 344/1 та від 19.12.2011 року за вих. № 366), в
яких не погоджується з вимогами заявника, оскільки до «паспорту футболіста»,
виданому Федерацією футболу України, ФК «Моноліт» Київ не внесено і
документальних підтверджень про конкретні понесені витрати по даному футболісту
клуб не надав. При укладанні контракту та заявці А. Недолі за команду
«Севастополь-2» клуб керувався «паспортом футболіста», до якого останнім клубом
внесено ФК «Зірка» Київ.
Для всебічного розгляду даного питання та з’ясування усіх обставин по даній
справі, ДК звернувся із запитом до ФК «Зірка» Київ (лист від 20.12.2011 року
вих. № 1518). За повідомленням останнього футболіст А. Недоля перебував у клубі
та брав участь за команду з 1.12.2008 року по 1.12.2010 року.
Обговоривши питання по суті, проаналізував наявні та додатково надані
сторонами матеріали значимі для встановленні обставин справи, ДК дійшов до
висновку:
1. Перебування та участь футболіста А. Недолі, 1993 року народження, у ФК
«Моноліт» Київ у період з 29.03.2011 року по 02.07.2011 року підтверджено
письмовими доказами.
2. Відповідно до вимог частини а) пункту 1 статті 21 Регламент ФФУ зі статусу і
трансферу футболістів та вимог статті 47 Регламенту змагань ФК «Моноліт» Київ
має право на отримання компенсації за підготовку футболіста А. Недолі за
неповний змагальний сезон 2011/2012 р.р., а саме:
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5383 гривень = 9:214х12 000, де :
96 - кількість днів змагального сезону, фактично проведених футболістом
А. Недолею у аматорському клубі «Моноліт» Київ;
214 – загальна кількість днів у змагальному сезоні 2011/2012 р.р. згідно
календарного плану федерації футболу Київської області на 2011 рік;
12 000 гривень – базова сума компенсації.
3.

Питання щодо визначення суми компенсації сторонами самостійно не
врегульовано у зв’язку з чим спір розглядався ДК, а тому ФК «Севастополь»
Севастополь не підлягає застосуванню дисциплінарних санкцій.

4. Факт заявки футболіста А. Недолі за команду «Моноліт» Київ відповідності нормам
регламентних документів ФФУ лежить поза межами компенсації ДК.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Вимоги, викладені у заяві Громадської організації «Футбольний клуб «Моноліт»
Київ від 03.10.2011 року за вих. № 003/11 щодо компенсації за підготовку
футболіста А. Недолі – задовольнити частково. В частині застосування
дисциплінарних санкцій до ФК «Севастополь» Севастополь – відмовити.
2. У порядку статті 20, пунктів 1 та 5 статті 21 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу
футболістів, пунктів 1, 3, 4 та 9 статті 47 Регламенту змагань зобов’язати
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Севастополь»
Севастополь у термін до 31.01.2012 року (включно) сплатити Громадській
організації «Футбольний клуб «Моноліт» Київ компенсацію за підготовку
футболіста А. Недолі у розмірі 5 383 гривні.
3. Про факт не подання федерацією футболу Київської області списків футболістів
заявлених за команду «Моноліт» Київ до дитячо-юнацької футбольної ліги
інформувати ФФУ для прийняття рішення по суті.
4. Про прийняте рішення повідомити сторони.
У відповідності до пункту 3 статті 82 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 лист від 12.12.2011 року за
вих. № 261 ФК «Сталь» Дніпродзержинськ щодо отримання тяжкої травми
футболістом О. Шутовим 30.10.2011 року у матчі 15-го туру Чемпіонату України другої
ліги між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Гірник» Кривий Ріг».
Представники сторін участі у справі не беруть. Про час, місце та дату
проведення засідання повідомлені заздалегідь. Футбольні клуби: «Сталь»
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Дніпродзержинськ письмово (лист від 21.12.2011 року за вих. № 306 ФК), а ФК
«Гірник» Кривий Ріг усно по телефону, надали згоду про розгляд справи без участі їх
представників.
У ході підготовки та розгляду наявних документальних матеріалів справи
встановлено.
12.12.2011 року до ДК від адміністрації ПФЛ надійшла заява ФК «Сталь»
Дніпродзержинськ (лист від 12.12.2011 року за вих. № 261) щодо отримання тяжкої
травми футболістом О. Шутовим 30.10.2011 року у матчі 15-го туру Чемпіонату
України другої ліги між командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Гірник» Кривий Ріг.
У заяві та доданих до неї інших письмових доказах зазначено, що 30 жовтня
2011 року на 58 хвилині матчу 15-го туру чемпіонату України другої ліги групи «Б» між
командами «Сталь» Дніпродзержинськ – «Гірник» Кривий Ріг футболіст команди
«Гірник» В. Павлов порушив Правил гри, наслідок чого футболіст команди «Сталь»
О. Шутов отримав тяжку травму, а саме: подвійний закритий осколковий перелом
великої та малої гомілкової кісток лівої ноги зі зміщенням фрагментів.
Факт отримання травми підтверджується записом у рапорті арбітра
О. Москаленка, який проводив даний матч; письмовими поясненнями футболістів
А. Притуляка, С. Савченка та С. Дашковського, які перебували на футбольному полі у
безпосередній близькості у момент отримання травми футболістом О. Шутовим.
Ступінь тяжкості травми визначено рішенням лікувально-консультативної
комісії Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького
національного медичного університету ім. Горького і кваліфіковано як «тяжка
травма» (лист від 7.11.2011 року № 198).
21.12.2011 року ФК «Сталь» Дніпродзержинськ звернувся із заявою до
Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (далі КДК ФФУ) з
проханням виправити явну помилку арбітра О. Москаленка у даному епізоді матчу.
Проте 28.11.2011 року КДК ФФУ ухвалив рішення про відмову у відкритті
провадження з посилання на недотримання заявником процедурних правил подання
заяв до органу здійснення футбольного правосуддя, визначених в частині 8 статті 64
Дисциплінарних правил ФФУ.
З врахуванням зазначених документів, ФК «Сталь» Дніпродзержинськ просить
розглянути матеріали щодо застосування дисциплінарних санкцій до футболіста
команди «Гірник» Кривий Ріг В. Павлова згідно із вимогами Дисциплінарних правил
ФФУ.
Для всебічного розгляду даного питання та з’ясування усіх обставин по даній
справі, ДК звернувся із запитом до Комітету арбітрів Федерації футболу України з
проханням надати роз’яснення з наступних питань:
1) Чи бачив арбітр О. Москаленко, який проводив даний матч, епізод на 58
хвилині матчу за участю футболістів В. Павлова команди «Гірник» Кривий Ріг
та О. Шутова команди «Сталь» Дніпродзержинськ, у результаті зіткнення яких
останній отримав тяжку травму?
2) І чи є вина футболіста В. Павлова у даному епізоді на погляд арбітра
О. Москаленка?
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Листом від 15.12.2011 року за вих. № 175 Комітету арбітрів ФФУ надав копію
рапорту арбітра О. Москаленка, в якому зазначено: «…я знаходився біля ігрового
епізоду, і бачив, що спочатку захисник зіграв у м’яч, а вже потім відбувся ігровий стик.
Так як я вважав, що порушення правил не було, то продовжив гру, але потім
побачивши, що обидва гравця лежать на полі, зупинив гру. Упевнившись, що гравцям
необхідна допомога, я запросив медичний персонал обох команд на поле для
надання допомоги. Під час надання допомоги не було помітно, що у футболіста
команди «Сталь» Дніпродзержинськ О. Шутова важка травма, його було
транспортовано на ношах за межі поля. Футболіст команди «Гірник» Кривий Ріг
В. Павлов теж покину межі поля для надання допомоги, але самостійно. Так як я
вважав, що в даному ігровому епізоді не було порушення правил гри, вона була
поновлена спірним м’ячем».
Дослідивши усі документальні матеріали, значимі для встановлення обставин
справи, переглянувши фотознімки та фрагмент відеозапису матчу, враховуючи
записи у рапорті арбітра О. Москаленка від 15.12.2011 року, ДК прийшов до
висновку, що під час ігрового стику футболіст команди «Гірник» Кривий Ріг
В. Павлов зіграв небезпечно по відношенню до футболіста команди «Сталь»
Дніпродзержинськ О. Шутова, внаслідок чого останній отримав тяжку травму –
подвійний закритий осколковий перелом великої та малої гомілкової кісток лівої ноги
зі зміщенням фрагментів.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку частини а) пункту 4 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем з нанесенням травми –
відсторонити футболіста команди «Гірник» Кривий Ріг Віталія Павлова – на
5(п’ять) матчів.
2. Про прийняте рішення повідомити сторони.
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше
24 годин з моменту його отримання.

