
  
 

ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА 

ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ” 

UNION OF FOOTBALL CLUBS 
“PROFESSIONAL 

FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE” 

Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2б 01001,  2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine 

ПРОТОКОЛ № 18 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

   09 лютого  2012 року  
  Початок роботи 10.00 год. 

 

Порядок денний 
 

1. Про заяву футболіста ФК «Нива» Тернопіль І. Шишкіна щодо невиконання клубом 
контрактних зобов’язань та надання статусу «вільного агента». 

                                                                                        
2. Про заяву ФК «Карпати» Львів про розірвання трудових договорів і трансферних 

контрактів та стягнення заборгованості за трудовими контрактом футболістів  
О. Яремчука та І. Ільчишина. 

 
3. Про заяву футболіста ФК «Миколаїв» Миколаїв А. Маткевича щодо невиконання 

клубом контрактних зобов’язань та надання статусу «вільного агента».  
 
4. Про заяву футболіста О. Нечипорука щодо неправомірних дій керівництва клубу та 

порушення умов контракту. 
 
                             
           І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови ДК Ю. Гречко «Про заяву футболіста ФК «Нива» Тернопіль 
І. Шишкіна щодо невиконання клубом контрактних зобов’язань та надання статусу 
«вільного агента». 

У ході розгляду встановлено, що 20 січня 2011 року до ДК надійшла заява 
футболіста І. Шишкіна щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль контрактних 
зобов’язань та надання йому статусу «вільного агента». Вимоги заявника полягають у 
тому, що клуб не виплатив йому заробітну плату за три місяці та преміальні згідно 
контракту. 

31 грудня 2011 року І. Шишкін направив до клубу заяву з проханням провести з 
ним розрахунки по зарплаті та преміальних. Проте відповідач не відреагував на неї, 
заборгованість не сплатив. 

24 січня 2012 року ДК направив заяву І. Шишкіна до клубу для розгляду по суті. 
Керівництвом клубу вимога проігнорована, відповіді не направлено. 

 
1 лютого 2012 року ДК позбавив ФК «Нива» Тернопіль права реєструвати в 

Федерації футболу України нових футболістів до моменту погашення заборгованості  
перед усіма футболістами та ПФЛ. 

 
Обговоривши питання суті та враховуючи зазначене рішення, ДК прийшов до 

висновку, що ФК «Нива» Тернопіль порушив вимоги трудового законодавства в 
частині невиплати заробітної плати футболісту І. Шишкіну, що є суттєвою підставною 
для дострокового розірвання трудового контракту та надання йому статусу «вільного 
агента». 
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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 футболіста  І. Шишкіна, які викладені у заяві від 20.01.2012 року 

задовольнити повністю, а саме: 
 

1.1. У порядку пунктів 5 та 6 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів трудовий контракт від 3 серпня 2011 року достроково розірвати та  
надати статус «вільного агента» футболістові Івану Шишкіну (16.09.1983 р.н.). 

 
1.2. Зобов’язати ТОВ «Футбольний клуб «Нива» Тернопіль сплатити 

заборгованість по заробітній платі та преміальних згідно контракту та додатку 
до нього. 

 
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 заяву футболістів О. Яремчука та  

І. Ільчишина і ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» про розірвання трудових 
договорів і трансферних контрактів та стягнення заборгованості за ними». 

 
У ході розгляду встановлено наступне. 

2 лютого 2011 року до ДК надійшли заяви футболістів І. Ільчишина та 
 О. Яремчука і ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» про розірвання: 

1) трудового контракту між футболістом І. Ільчишиним та ФК «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ;  

2) трансферного контракту на оренду прав футболіста І. Ільчишина укладеного 28 
липня 2011 року між ФК «Карпати» Львів та ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ; 

3) трудового контракту між футболістом О. Яремчуком та ФК «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ; 

4) трансферного контракту на оренду прав футболіста О. Яремчука укладеного 
19 серпня 2011 року між ФК «Карпати» Львів та ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ; 

та стягнення з ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ заборгованості по заробітній платі 
перед зазначеними футболістами та по трансферному контракту від 28 липня 2011 
року. 
 Окрім цього футболісти повідомляють, що клуб не видав їм примірник 
контракту та додатку до нього, не вніс запис до трудової книжки про прийняття на 
роботу із зазначенням відповідної посади. 
 
 Розглянувши наявні документи та обговоривши питання по суті, ДК прийшов 
до висновку: 

1. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ порушив вимоги трудового законодавства 
щодо невиплати заробітної плати футболістам І. Ільчишину та О. Яремчуку, що 
є суттєвою підставною для дострокового розірвання трудових контрактів. 
 



 

 

3
2. Дострокове розірвання трудових контрактів із футболістами І. 

Ільчишиним та О. Яремчуком є підставою для дострокового розірвання 
трансферних контрактів на оренду від 28 липня та 19 серпня 2011 року 
відповідно. 

 
3. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ не виконав зобов’язання перед ФК 

«Карпати» Львів по трансферному контракту на оренду прав футболіста  
І. Ільчишина в частині сплати 10 000,00 гривень. 
 
 
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. Провадження по заявах футболістів І. Ільчишина та О. Яремчука і ТОВ  
ФК «Карпати» Львів – відкрити. 
 

2. Достроково з 1 лютого 2012 року розірвати: 
2.1. Трудовий контракт укладений 31 липня 2011 року між футболістом  

І. Ільчишин та ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ; 
2.2. Трансферний контракт на оренду прав футболіста І. Ільчишина укладеного  

28 липня 2011 року між ФК «Карпати» Львів та ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ; 

2.3. Трудовий контракт укладений 25 серпня 2011 року між футболістом  
О.Яремчуком та ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ; 

2.4. Трансферний контракт на оренду прав футболіста О. Яремчука укладеного  
19 серпня 2011 року між ФК «Карпати» Львів та ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ; 

 
3. Зобов’язати ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ: 
3.1. Внести до трудових книжок  футболістів О. Ільчишина та О. Яремчука 

відповідні записи про прийом та звільнення згідно із вимогами трудового 
законодавства. 

3.2. Видати кожному із футболістів примірник контракту та додатки, які укладались    
до нього. 

3.3. Виплатити футболістові І. Ільчишину заборгованість по заробітній платі за весь 
період перебування в трудових відносинах у розмірах зазначених у контракті та 
додатках до нього. 

3.4. Виплатити футболістові О. Яремчуку заборгованість по заробітній платі за 
весь період перебування в трудових відносинах у розмірах зазначених у 
контракті та додатках до нього. 

 
 
4. Стягнути із ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ на користь ТзОВ «Клуб 
професійного футболу «Карпати»  заборгованість за трансферним контрактом на 
оренду прав футболіста І. Ільчишина укладеного 28 липня 2011 року на загальну 
суму 14746,00 гривень (у тому числі 12000,00 гривень – основний борг; 1200,00 
гривень – штраф; 1536,00 гривень  – пеня за прострочення платежу). 

 
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. 
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ІІІ. СЛУХАЛИ: 
     Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву футболіста ФК «Миколаїв» 
Миколаїв А. Маткевича щодо невиконання клубом контрактних зобов’язань та 
надання статусу «вільного агента».  

     
  У ході слухань встановлено.           

 2 лютого 2012 року до ДК надійшла заява футболіста ФК «Миколаїв» Миколаїв 
А. Маткевича щодо невиконання клубом контрактних зобов’язань та надання статусу 
«вільного агента». 
 Заявник зазначає, що клуб має перед заборгованість по виплаті заробітної 
плати протягом трьох останніх місяців. У зв’язку з цим він просить надати йому статус 
вільного агента та зобов’язати виплатити заборгованість, а також грошову 
компенсацію за порушення умов контракту. На його звернення клуб не реагує, 
розрахунки з ним не проводить. 
 6 лютого 2012 року заява А. Маткевича була направлена керівництву клубу для 
розгляду та надання пояснення з підтверджуючими документами. Проте вимога ДК 
залишена без розгляду. 
 

Обговоривши питання по суті, ДК прийшов до висновку: 
1. ФК «Миколаїв» Миколаїв порушив вимоги трудового законодавства в частині 

невиплати заробітної плати футболісту А. Маткевичу, що є суттєвою 
підставною для дострокового розірвання трудового контракту та надання йому 
статусу «вільного агента». 

2. Для достовірності задоволення грошових вимог футболіста необхідно 
витребувати у клубі відповідні документи щодо нарахування та виплати йому 
заробітної плати. 

 
 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. Надати статус «вільного агента» футболістові Анатолію Маткевичу  

(17.06.1977 р.н.) з 19 січня 2012 року. 
 

2. Зобов’язати ФК «Миколаїв» Миколаїв надати до ДК у термін не пізніше  
16 лютого 2012 року завірені належним чином наступні документи: 
 

- накази про прийняття та звільнення футболіста А. Маткевича; 
- відомості про нарахування та виплату йому заробітної плати за весь період 

перебування в трудових відносинах; 
- довідку про середньомісячну заробітну плату. 

 
3. Після отримання документів продовжити розгляд справи. 

 
4. У порядку пункту 8 статті 69 Дисциплінарних правил ФФУ явку сторін на 

засідання визнати обов’язковою. 
 

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. 
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ІV. СЛУХАЛИ: 
      Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву футболіста О. Нечипорука 
щодо неправомірних дій керівництва клубу та порушення умов контракту. 
 
 У ході розгляду заяви встановлено, що 22 липня 2011 року між футболістом  
О. Нечипоруком та ФК «Нива» Тернопіль укладено трудовий контракт. Згідно із 
умовами цього контракту клуб зобов’язувався сплачувати своєчасно заробітну плату. 
Проте, як зазначено у заяві футболіста, станом на 1 січня 2012 року клуб має 
заборгованість за жовтень-грудень місяці 2011 року. Крім цього заявник  повідомляє, 
що клуб надав гарантійного листа про сплату неустойки у розмірі 1 000 000 гривень у 
разі непогашення заборгованості по зарплаті за  жовтень до 4 листопада 2011 року. У 
зв’язку з цим футболіст О. Нечипурок просить стягнути з відповідача заборгованість 
по зарплаті, неустойку та притягти керівництво клубу до дисциплінарної 
відповідальності згідно Дисциплінарних правил ФФУ. 

6 лютого 2012 року ДК направив заяву О. Нечипорука до клубу для розгляду по 
суті та надання термінового пояснення.  

9 лютого 2012 року до ДК надійшла додаткова заява О. Нечипорука щодо 
дострокового розірвання трудового контракту та надання йому статусу «вільного 
агента». 

За інформацією керівництва клубу заборгованість по заробітній платі перед 
футболістами, тренерами та іншими працівниками клубу буде погашатись поетапно у 
строк до 10 березня 2012 року. Разом з тим клуб повідомив, що гарантійний лист про 
сплату неустойки підписаний начальником команди Р. Мацюпою, який згідно статуту 
клубу не має права підпису на фінансових та інших документах. 

1 лютого 2012 року ДК позбавив ФК «Нива» Тернопіль права реєструвати в 
Федерації футболу України нових футболістів до моменту погашення заборгованості  
перед усіма футболістами та ПФЛ. 

 
Обговоривши питання суті та враховуючи зазначене рішення, ДК прийшов до 

висновку, що ФК «Нива» Тернопіль порушив вимоги трудового законодавства в 
частині невиплати заробітної плати футболісту О. Нечипоруку що є суттєвою 
підставною для дострокового розірвання трудового контракту та надання йому 
статусу «вільного агента». 
 

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 футболіста  О. Нечипорука, які викладені у заяві від 27.01.2012 року 

задовольнити частково, а саме: 
 

1.1. У порядку пунктів 5 та 6 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів трудовий контракт від 22 липня 2011 року достроково розірвати та  
надати статус «вільного агента» футболістові Олександру Нечипоруку 
(27.10.1978 р.н.)  

1.2. Зобов’язати ТОВ «Футбольний клуб «Нива» Тернопіль виплатити 
заборгованість по заробітній платі та преміальних згідно контракту та додатку 
до нього. 
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2. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль у термін не пізніше  

20 лютого 2012 року  надати до ДК гарантійний лист клубу від 5 жовтня     
2011 року. 

 
3. Після отримання документів продовжити розгляд справи з інших вимог 

викладених у заяві футболіста О. Нечипорука. 
 

 
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. 


