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ПРОТОКОЛ № 1 

Порядок денний 
1. Про невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 04.06.2009 року щодо 

погашення заборгованості за контрактними зобов’язаннями перед футболістом 
О.Маклаковим. 

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

погашення заборгованості за контрактними зобов’язаннями перед футболістом 
П.Кондратюком. 

 
3. Про заборгованість окремих футбольних клубів щодо сплати обов’язкових 

грошових внесків, встановлених рішеннями ДК протягом другого кола змагань 
сезону 2008/2009 років та передбачених Регламентом Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 
2008/2009 років. 

 
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Гречко Ю.Л. «Про невиконання ФК «Десна» Чернігів 
рішення ДК від 04.06.2009 року щодо погашення заборгованості за контрактними 
зобов’язаннями перед футболістом О. Маклаковим». 

 
У ході слухань та вивченням наявних документальних матеріалів 

встановлено наступне.  
2 липня 2009 року до ДК надійшла заява футболіста О. Маклакова про 

невиконання ФК «Десна» рішення ДК від 4.06.2009 року. 
 
ДК рішенням  від 04.06.2009 року зобов’язав Приватне підприємство «ФК 

«Десна» у термін до 11.06.2009 року (включно) провести розрахунки та погасити 
наявну заборгованість перед футболістом О. Маклаковим по заробітній платі та 
інших виплатах згідно і контрактом від 18.07.2008 року та додатком до нього від 
20.07.2008 року. 
 
 Відповідно до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ зазначене 
рішення ДК було оскаржене ФК «Десна» до КДК ФФУ. Але ухвалою КДК ФФУ від 10 
червня 2009 року заява клубу залишена без розгляду і надано час для подання 
скарги відповідно до порядку, встановленому Дисциплінарними правилами ФФУ. ФК 
«Десна» не скористався цим правом. Таким чином, ухвалою КДК ФФУ від 19 червня 
2009 року скаргу клубу залишено без розгляду, про що зазначено в офіційному листі 
відповідального секретаря КДК ФФУ Лутюка Д. М. від 07.07.2009 року. 
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Присутній юрисконсульт ФК «Десна» Пода В. В. надав ДК докази відправки 

скарги у встановлені КДК терміни та надав клопотання відкласти слухання справи. 
 
Вивчивши та обговоривши наявні матеріали справи, враховуючи аргументи та 

клопотання клубу, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної 
футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею 72  Дисциплінарних правил ФФУ,-  
 

Вирішили: 
 

1. Розглянути справу на наступному засіданні ДК з урахуванням наданих документів  
Приватним підприємством «ФК «Десна». 

 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 
 
       ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Гречко Ю.Л.  «Про невиконання ФК «Десна» Чернігів 
рішення ДК від 04.06.2009 року щодо погашення заборгованості за контрактними 
зобов’язаннями перед футболістом П.Кондратюком». 

 
У ході слухань та вивченням наявних документальних матеріалів 

встановлено наступне.  
1 липня 2009 року до ДК надійшла заява футболіста П. Кондратюка про про 

невиконання ФК «Десна» рішення ДК від 4.06.2009 року. 
 
ДК рішенням  від 04.06.2009 року зобов’язав Приватне підприємство «ФК 

«Десна» у термін до 11.06.2009 року (включно)провести розрахунки та погасити всю 
наявну заборгованість перед футболістом П. Кондратюком по заробітній платі згідно 
з контрактом від 29.08.2008 року та додаткової угоди до нього.  
 
 Відповідно до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ зазначене 
рішення ДК було оскаржене ФК «Десна» до КДК ФФУ. Але ухвалою КДК ФФУ від 10 
червня 2009 року заява клубу залишена без розгляду і надано час для подання 
скарги відповідно до порядку, встановленому Дисциплінарними правилами ФФУ. ФК 
«Десна» не скористався цим правом. Таким чином ,ухвалою КДК ФФУ від 19 червня 
2009 року скаргу клубу залишено без розгляду, про що зазначено в офіційному листі 
відповідального секретаря КДК ФФУ Лутюка Д. М. від 07.07.2009 року. 

 
Присутній юрисконсульт ФК «Десна» Пода В. В. надав ДК докази відправки 

скарги у встановлені КДК терміни та надав клопотання відкласти слухання справи. 
 
Вивчивши та обговоривши наявні матеріали справи, враховуючи аргументи та 

клопотання клубу, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної 
футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею 72 Дисциплінарних правил ФФУ- 

 

1. Зобов’язати  Приватне підприємство «ФК «Десна», який є правонаступником 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійний футбольний клуб 
«Десна-Партнер» – у термін до 10 липня 2009 року (включно) видати наказ про 

Вирішили: 
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звільнення футболіста П. Кондратюка з 04.06.2009 року, видати йому трудову 
книжку та лист щодо звільнення з клубу та отримання статусу «вільного агента» 
без компенсації.  

 
2. Розглянути справу на наступному засіданні ДК з урахуванням наданих документів  

Приватним підприємством «ФК «Десна». 
 

У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання. 

 
           III. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК Гречко Ю.Л. «Про заборгованість окремих футбольних 
клубів щодо сплати обов’язкових грошових внесків, встановлених рішеннями ДК 
протягом сезону 2008/2009 років та передбачених Регламентом Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України 
сезону 2008/2009 років». 
 
  За інформацією Гречко Ю.Л. за підсумками сезону змагань мають 
заборгованість наступні клуби: перша ліга  ПФК «Севастополь», ФК «Динамо» Київ 
(команда «Динамо-2»), ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ; друга ліга група «А» - ФК 
«Рось» Біла Церква, ФК «ЦСКА» Київ; друга ліга група «Б» - ФК «Гірник» Кривий Ріг, 
«Дніпро-75» Дніпропетровськ, ФК «Суми», ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ. 
 
 Відповідно до пункту 19 статті 8 Регламенту змагань команда, клуб якої має 
заборгованість перед ПФЛ, до заявки не допускається. 
 
 Розглянувши та обговоривши матеріали справи, керуючись пунктом 2 статті 25 
Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49,  статтею 72 
Дисциплінарних правил ФФУ,-  

 
Вирішили: 

1. У порядку пункту 19 статті 8 Регламенту змагань сезону 2009/2010 років не 
допустити до заявки наступні команди: перша ліга - «Севастополь» Севастополь, 
«Динамо-2» Київ, «Прикарпаття» Івано-Франківськ; друга ліга група «А» - «Рось» 
Біла Церква, «ЦСКА» Київ; друга ліга група «Б» - «Гірник» Кривий Ріг, «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ, «Суми» Суми, «Гірник-Спорт» Комсомольськ. 

2. Адміністрації ПФЛ взяти до уваги, що зазначені у пункті 1 цього рішення команди 
можуть бути допущені до заявки лише за умови с плати клу бом обов’язкових 
грошових внесків, встановлених рішеннями ДК протягом сезону 2008/2009 років та 
передбачених Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед команд 
клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 2008/2009 років. 
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24 
годин з моменту його отримання.  


