ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ»
КОНТОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 34
Контрольно-дисциплінарного комітету ЖОАФ
від 03 липня 2020 року
ПРИСУТНІ:
Голова КДК ГС «ЖОАФ» - Красько Микола
Члени КДК ГС «ЖОАФ» - Єкатеринчев Михайло
- Канділов Ігор
- Савіцький Св’ятослав
Перший заступник голови ГС «ЖОАФ» - Радушинський Віктор
Виконавчий директор ГС «ЖОАФ» – Маєвський Руслан
Слухали інформацію:
1. Про інцидент що стався після матчу 2-го туру Чемпіонату області 27.06.20 ФК «Мал» Коростень –
«Агролайф» Попільнянський район.
Обставини справи 1
Відповідно Поданню Адміністрації ГС «ЖОАФ» від 01.07.2020 року, рапортів арбітра та
делегата матчу 2-го туру Чемпіонату Житомирської області з футболу ФК «Мал» Коростень –
«Агролайф» Попільнянський район, а також на підставі листів-звернень представників обох команд
та усних пояснень тренера Вигівського Олександра, футболістів Лавренюка Максима,
Черепанського Ігоря – ФК «Мал», спортивного директора Коваленка Дмитра – ФК «Агролайф»
через 10-12 хв. після його закінчення у під трибунному приміщенні стадіону «Спартак» сталася
бійка між футболістами обох команд. Під час цього інциденту бригада арбітрів та делегат матчу
знаходилися у кімнаті для арбітрів. Двоє поліцейських та шестеро працівників громадської безпеки
пішли до своїх автомобілів, що знаходилися з боку стадіону. Тому офіційні особи матчу (арбітри і
делегат), правоохоронні органи (поліцейські та працівники громадської безпеки) даного інциденту
не бачили. Сторони доводять обставини на які вони посилаються у своїх листах-зверненнях та
усних поясненнях і встановлюють футболістів, які були задіяні у бійці. Під час матчу на 82 хв.
Парубець Влад, «Агролайф» грубо зіграв проти суперника, повівся зневажливо, не поспортивному, за що отримав попередження. У підтрибунному приміщенні гравці команди «Мал»
Лавренюк Максим та Черепанський Ігор хотіли змусити Парубця Влада вибачитися за попередній
інцидент. Але примирення не відбулося і відбулася бійка, в якій отримали травми Прищ Юрій,
гравець команди «Агролайф» та Лавренюк Максим, гравець команди «Мал».
Правові підстави для прийняття рішення:
Дослідивши документальні матеріали справи, обговоривши їх по суті, КДК ГС «ЖОАФ»
дійшов висновку, що дії футболістів-суб’єкти розгляду справи та ФК «Мал» Коростень – господар
поля з розглядуваного питання підпадають під п.п. 1.1. ст.7, 3 ст.14, 10 Додатку 2, 5 Додатку 3 ДП
ГС «ЖОАФ».
З урахуванням наведеного, керуючись п.п. 11 ст.1, 3 ст. 14, 3 ст. 17, 5, 6 ст. 52 ДП ГС «ЖОАФ»
Контрольно-дисциплінарний комітет ГС «ЖОАФ», ВИРІШИВ:
1.1. Попередити та застерегти ФК «Мал» Коростень за неспортивну поведінку своїх
футболістів після матчу 2-го туру Чемпіонату області з футболу ФК «Мал» Коростень – «Агролайф»
Попільнянський район, що виражалася в затіяні бійки, неналежне забезпечення громадського

порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій до нього території після матчу та зобов’язати ФК «Мал»
Коростень перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 3000 (три тисячі) грн. на р/р ГС
«ЖОАФ» (у відповідності п.п. 1.1. ст.7, 3 ст.14, 10 Додатку 2 ДП ГС «ЖОАФ»).
1.2. За допущення неправомірних, провокативних дій з боку футболістів та неналежне
реагування на їх стримання представниками – ФК «Мал» Коростень (тренер Вигівський Олександр)
і ФК «Агролайф» Попільнянський район (спортивний директор Коваленко Дмитро) після матчу 2-го
туру Чемпіонату Житомирської області з футболу ФК «Мал» – ФК «Агролайф» застосувати до
команд дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску ГС «ЖОАФ» по 1000 (одна
тисяча) гривень з кожної команди (у відповідності п. 10 Додатку 2 ДП ГС «ЖОАФ»).
1.3. Відсторонити футболістів Лавренюка Максима, Черепанського Ігоря ФК «Мал»
Коростень та Прища Юрія ФК «Агролайф» Попільнянський район на 3 (три) матчі кожного, які
вони повинні відбути у трьох наступних офіційних матчах Чемпіонату і розіграшу Кубку
Житомирської області з футболу 2020 року та зобов’язати ФК «Мал» та ФК «Агролайф
перерахувати обов’язковий грошовий внесок за кожного у сумі 1000 (одна тисяча) грн. на р/р ГС
«ЖОАФ» (у відповідності до п.п. 6 ст. 52, 3, 4 Додатку 3 ДП ГС «ЖОАФ»).
2. Про поведінку футболіста Корнійчука Анатолія
команда «Звягель» НовоградВолинський 27.06.20 на 10 хв. матчу 2-го туру Чемпіонату області «Звягель» НовоградВолинський – «Арсенал-ДЛГ» Овруч.
Обставини справи 2
На підставі Рапортів арбітра та спостерігача арбітражу на10 хв. матчу Чемпіонату області
«Звягель» Новоград-Волинський – «Арсенал-ДЛГ» Овруч футболіст Корнійчук Анатолій «Звягель»
здійснив серйозне ігрове порушення: стрибок в ноги суперника з ризиком нанести травму та був
вилучений з поля.
Правові підстави для прийняття рішення:
Дослідивши документальні матеріали справи, обговоривши їх по суті, КДК ГС «ЖОАФ» дійшов
висновку, що дії футболіста Корнійчука Анатолія «Звягель» Новоград-Волинський з розглядуваного
питання підпадають під п. 2 Додатку 3 ДП ГС «ЖОАФ».
З урахуванням наведеного, керуючись п.п.6 ст. 18 Регламенту, 11 ст.1, 2 Додатку 3 ДП ГС
«ЖОАФ» Контрольно-дисциплінарний комітет ГС «ЖОАФ», ВИРІШИВ:
2.1. Відсторонити футболіста Корнійчука Анатолія «Звягель» Новоград-Волинський на 2
(два) матчі які він повинен відбути у двох наступних офіційних матчах Чемпіонату і розіграшу Кубку
Житомирської області з футболу 2020 року та зобов’язати команди «Звягель» НовоградВолинський перерахувати обов’язковий грошовий внесок у сумі 700 (сімсот) грн. на р/р ГС «ЖОАФ»
(у відповідності до п. 2 Додатку 3 ДП ГС «ЖОАФ»).
3. Адміністрації ЖОАФ відповідні рішення КДК ГС «ЖОАФ» направити зацікавленим
сторонам, після чого оприлюднити на сайті ГС «ЖОАФ».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Адміністрацію ЖОАФ (у відповідності
п. 1 ст. 73 ДП ГС «ЖОАФ).
Голова КДК ГС «ЖОАФ»

М.О.Красько

 Обов’язковий грошовий внесок накладений на команду-учасницю, сплачується до фактичного
початку календарної гри. Якщо терміни зі сплати обов’язкового грошового внеску недотримуються та/або
відбувається із запізненням після фактичного початку матчу згідно календаря змагань, гра відбувається та
даній команді додатково накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі рішення Органів футбольного
правосуддя не виконуються, даній команді зараховується технічна поразка 0:3 та додатково накладається
обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 3000 до 5000 грн. (у відповідності п.п. 15 ст. 18 Регламенту, 23 та
26 Додатку 2 ДП ГС «ЖОАФ»).

