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ПРОТОКОЛ № 23 

Порядок денний 

1. Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль постанови Центральної Ради від 
17.12.2009 року щодо сплати другої частини заявкового внеску. 

 
2. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 03.12.2009 року щодо 

погашення заборгованості по заробітній платі перед футболістами, які мають діючі 
контракти з клубом та проведення розрахунків з колишніми футболістами клубу:  
А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком та О. Оніщенком. 

 
3. Про невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 04.06.2009 року щодо 

проведення розрахунків з колишнім футболістом О. Маклаковим та рішення ДК від 
02.10.2009 року  щодо погашення заборгованості по заробітній платі перед 
тренерами М. Дунцем та Я. Бобиляком. 

 
 І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК  Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль 
постанови Центральної Ради від 17.12.2009 року щодо сплати другої частини 
заявкового внеску». 

На засідання запрошений президент ФК «Нива» Тернопіль С. Б. Рубай, але 
приймав участь - віце-президент клубу О. Г. Садовський. 
 

У ході слухань та за наявними документальними матеріалами справи 
встановлено наступне. 

 
 Рішенням ДК від 2 жовтня 2009 року до ФК «Нива» Тернопіль застосовано 
дисциплінарні санкції у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок за несплату другої 
частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років. Клубом 
дане рішення ДК було оскаржено до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. 
 
 08.10.2009 року Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ рішення ДК 
призупинив на строк сплати ФК «Нива» Тернопіль другої частини заявкового внеску. У 
разі несплати, рішення ДК від 2.10.2009 року автоматично набувало чинності. 
 
 Постановою Центральної Ради від 4.11.2009 року та від 17.12.2009 року строк 
сплати внеску продовжено до 30 грудня 2009 року.  
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 За інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ станом на 
15.12.2009 року ФК «Нива» Тернопіль не сплатив другу частину заявкового внеску. 
 
 Під час розгляду справи з’ясувалося, що ФК «Нива» Тернопіль має 
заборгованість по заробітній платі перед футболістами Ю. Путрашем, Д. Саркисом, 
В. Лукашуком, О. Теплим, П. Малим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, 
 М. Нікітським, Р. Годованим та В. Куяновим. Рішення ДК з цього питання клубом не 
виконані. 
 
 Віце-президент ФК «Нива» Тернопіль О. Г. Садовський підтвердив, що клуб не 
сплатив другу частину заявкового внеску та не провів розрахунки з футболістами:  
Ю. Путрашем, Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, П. Малим, Ю. Паньків,  
Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським, Р. Годованим та В. Куяновим.  
 

На засіданні О. Садовський надав гарантії ДК не тільки, як віце-президент, а й 
як один із засновників клубу, про погашення заборгованості у найкоротші терміни. 
 

Обговоривши питання по суті та враховуючи гарантії віце-президента клубу  
О. Садовського, 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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78, статтею 83 Дисциплінарних 
правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Рішення ДК від 02.10.2009 року в частині застосування до ФК «Нива» Тернопіль 
дисциплінарних санкцій у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок – призупинити до 
21.01.2010 року (включно). 

2. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль  сплатити другу частину заявкового внеску 
наступним чином: 

- 63 000 (шістдесят три тисячі) гривень – у строк до 19.01.2010 року (включно); 

- 61 000 (шістдесят одну тисячу) гривень – у строк до 01.02.2010 року (включно); 

- 61 000 (шістдесят одну тисячу) гривень у строк до 15.02.2010 року (включно). 

 

3. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль узгодити з футболістами Ю. Путрашем,  
Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, П. Малим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком,  
М. Ковальчуком, М. Нікітським, Р. Годованим та В. Куяновим графік погашення 
заборгованості. Провести перші виплати зазначеним футболістам у строк до 
19.01.2010 року (включно), про що письмово повідомити ДК. 

4. У разі невиконання ФК «Нива» Тернопіль пунктів 2 та 3 цього рішення, клуб не 
допускається до реєстрації та заявки футболістів-професіоналів згідно із пунктом 
22 статті 8 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
ПФЛ сезону 2009/2010 років. 

 
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. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК  Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград 
рішення ДК від 03.12.2009 року щодо погашення заборгованості по заробітній платі 
перед футболістами, які мають діючі контракти з клубом та проведення розрахунків з 
колишніми футболістами клубу: А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським,  
С. Яковенком та О. Оніщенком». 

Представники ФК «Зірка» Кіровоград участі у засіданні не приймали. Про час і 
місце розгляду справи були повідомлені. 

 
 У ході слухань встановлено наступне. 

 ДК рішенням від 03.12.2009 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград провести 
розрахунки з колишніми футболістами клубу: А. Скрипником, М. Кучинським,  
О. Ремезовським, С. Яковенком та О. Оніщенком у строк до 15.12.2009 року та 
погасити наявну заборгованість по заробітній платі перед футболістами, які мають 
діючі контракти з клубом у строк до 22.12.2009 року.  

 Однак, станом на 15.01.2010 року ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК не 
виконав. 

 Під час засідання з’ясувалося, що ФК «Зірка» Кіровоград має заборгованість 
по заробітній платі та іншим виплатах перед футболістом М. Хомичем. Листом від 
02.12.2009 року за вих. № 127 клуб гарантував провести з ним усі розрахунки. 
 
 У листі від 13.01.2009 року за вих. № 3, який надійшов до адміністрації ПФЛ, 
клуб посилається на відсутність коштів та скрутне матеріальне положення, гарантує 
погасити заборгованість відразу ж після надходження коштів від інвестора. 

Обговоривши питання по суті та враховуючи наявні документальні матеріали 
справи ДК прийшов до висновку, що футбольний клуб «Зірка» Кіровоград ігнорує 
вимоги Дисциплінарних правил ФФУ та не виконує рішення ДК. Клуб має 
заборгованість по заробітній платі перед усіма футболістами команди, чим грубо 
порушує контрактні зобов’язання, а також  законодавство України про оплату праці. 
Окрім того, зі сторони клубу не прийнято ніяких заходів щодо реструктуризації боргу 
перед колишніми футболістами та підписання з ними мирових угод. 

 
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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78, статтею 83 Дисциплінарних 
правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Зобов’язати футбольний клуб «Зірка» Кіровоград провести розрахунки з 
футболістами, які звернулися з колективною заявою до ПФЛ 31.01.2009 року  
(22 особи) у строк до 19.01.2010 року (включно). 

2. У порядку пункту 1 статті 43 Регламенту змагань, пункту 2.9 та 2.19 статті 8, пункту 
3.8. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання та ігнорування 
рішень ДК: 

2.1. Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Зірка» Кіровоград  
дисциплінарні санкції у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок. 
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2.2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед 
команд I ліги після набуття чинності даного рішення 

3. Пункт 2 цього рішення набирає чинності у разі невиконання ФК «Зірка» Кіровоград 
пункту 1 цього рішення. 

4. Зобов’язати ФК «Зірка» Кіровоград узгодити з колишніми футболістами  
А. Скрипником, М.Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком, О. Оніщенком та 
М. Хомичем графік погашення заборгованості. Провести перші виплати 
зазначеним футболістам у строк до 19.01.2010 року (включно), про що письмово 
повідомити ДК. 

5. У разі невиконання ФК «Зірка» Кіровоград пунктів 2 та 4 цього рішення, клуб не 
допускається до реєстрації та заявки футболістів-професіоналів  згідно із пунктом 
3.1. 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. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК  Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Десна» Чернігів 
рішення ДК від 04.06.2009 року щодо проведення розрахунків з колишнім 
футболістом О. Маклаковим та рішення ДК від 02.10.2009 року  щодо погашення 
заборгованості по заробітній платі перед тренерами М. Дунцем та Я. Бобиляком. 
 
 У ході слухань встановлено, що ФК «Десна» Чернігів не виконав рішення ДК та 
не провів розрахунків з О. Маклаковим, М. Дунцем та Я. Бобиляком. Окрім того, під 
час засідання було з’ясовано, що клуб має також заборгованість перед колишнім 
тренером С. Островським. 

 Обговоривши питання по суті та враховуючи, що клуб повністю сплатив  
обов’язкові грошові внески, застосовані рішеннями ДК і немає боргу перед ПФЛ, а 
також гарантує погасити заборгованість перед О. Маклаковим, М. Дунцем,  
Я. Бобиляком та С. Островським, 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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78, 
статтею 83 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1. Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів виконати рішення ДК від від 04.06.2009 року та 
від 02.10.2009 року - погасити заборгованість перед О. Маклаковим, М. Дунцем, 
Я. Бобиляком, а також провести остаточні розрахунки з С. Островським у термін 
до 20.02.2010 року (включно). 

 
2. У разі невиконання ФК «Десна» Чернігів пункту 1 цього рішення, клуб не 

допускається до реєстрації та заявки футболістів-професіоналів згідно із пунктом 
3.1. Дисциплінарних правил ФФУ. 
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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. 

 


