
  
 

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 № 1 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

   19 липня  2012 року  
  Початок роботи 10.00 год. 

 
Порядок денний 

 
1. Про заяву колишніх футболістів ФК «Нива» Тернопіль М. Вірковського,  

Ю. Беркіти та О. Левіцького щодо невиконання клубом рішення ДК від 28.09.2011 
року.  

2. Про невиконання окремими клубами ПФЛ рішення Центральної Ради в частині 
сплати першої (гарантійної) частини річних заявкових грошових внесків, 
передбачених Регламентом змагань сезону 2012/2013 років. 
 

3. Про заяву ФК «Севастополь»  (лист від 06.07.2012 року за вих. № 249) щодо 
відшкодування вартості майна пошкодженого 31.05.2012 року під час матчу 33-го 
туру чемпіонату першої ліги між командами «Севастополь» Севастополь - 
«Металург» Запоріжжя. 

 
4.  Про порушення вболівальниками команди «Суми» Правил поведінки на стадіоні 

13.07.2012 року під час 1-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Суми» 
Суми «Оболонь» Київ. 

5. Про вилучення футболіста команди «Арсенал» Біла Церква О. Шептицького 
14.07.2012 року у матчі 1-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Кримтеплиця» Молодіжне – «Арсенал» Біла Церква. 

6.  Про вилучення футболіста команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ А. Кліщука 
13.07.2012 року у матчі 1-го туру чемпіонату другої ліги між командами 
«Севастополь-2» Севастополь – «Гірник-Спорт» Комсомольськ. 

 

І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву колишніх футболістів ФК 

«Нива» Тернопіль М. Вірковського, Ю. Беркіти та О. Левіцького щодо невиконання 
клубом рішення ДК від 28.09.2011 року».  

У засіданні беруть участь футболіст М. Вірковський та представник ФК «Нива» 
Тернопіль Н. Флист. 

Під час слухань та розгляду наявних документальних матеріалів 
встановлено наступне. 

28.09.2011 року ДК зобов’язав ФК «Нива» Тернопіль провести розрахунки з  
М. Вірковським, Ю. Беркітою та О. Левіцьким та іншими футболістами. Проте клуб 
рішення виконав частково і станом на 19.07.2012 року розрахунки  із заявниками не 
провів.  

12.07.2012 року Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу 
України  зобов’язав ФК «Нива» Тернопіль протягом 30 днів погасити заборгованість 
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по рішенням ДК ПФЛ перед лігою, футболістами та тренерами. 

Футболіст М. Вірковський пояснив, що гарантії щодо погашення заборгованості 
йому надав засновник та президент клубу С. Рубай. На підтвердження суми 
заборгованості заявник надав оригінал розписки С. Рубая, нотаріальну завірену 
копію контракту та положення про преміювання. Він також зазначив, що клуб провів 
розрахунки з деякими футболістами, але не з усіма. Безпосередньо з ним на зв'язок 
ніхто не виходив, до клубу для проведення переговорів не запрошували. 

Представник Н. Флист зауважила, що на сьогодні клуб проводить процедуру 
зміни засновника клубу, переобирається керівництво. Крім цього у клубі проведена 
внутрішня перевірка бухгалтерських документів і на даний час 
з’ясовується(встановлюється) реальна заборгованість клубу перед колишніми 
працівниками. Стосовно сум виплат М. Вірковському, Ю. Беркіті та О. Левіцькому у 
клубу є сумніви. У зв’язку з чим клуб заборгованість не сплачує і відповідних 
документів надати не може. 

Для підтвердження зазначеної ситуації, ДК провів телефонну розмову з  
президентом клубу С. Рубаєм, який у свою чергу підтвердив заборгованість по 
зарплаті перед М. Вірковським, Ю. Беркітою, О. Левіцьким і наголосив, що він, як 
єдиний засновник клубу, згоден передати свою частку лише за умови погашення 
заборгованості по зарплаті перед колишніми працівниками. 

Обговоривши питання по суті, заслухавши сторони та президента С. Рубая, 
приймаючи до уваги рішення КДК ФФУ від 12.07.2012 року, 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 пункту 2.10. статті 8, пункту 3.8. статті 13, пункту 1.10 статті 25 

Дисциплінарних правил ФФУ – за постійне невиконання та ігнорування рішень 
органу здійснення футбольного правосуддя застосувати до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Тернопільський футбольний клуб «Нива» 
дисциплінарні санкції у вигляді позбавлення 3 (трьох) турнірних очок; 
 

2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед 
команд ІІ ліги групи «А» після набуття чинності даного рішення. 
 

3. Зобов’язати  ТОВ «Тернопільський футбольний клуб «Нива» у термін до 
19.08.2012 року (включно) погасити заборгованість перед колишніми 
працівниками клубу згідно з рішеннями ДК та з працівниками, які звернулись до 
ДК з офіційними письмовими заявами. Повний список таких осіб отримати у ДК. 

 
 

4. Пункти 1 і 2 даного рішення набувають чинності у разі невиконання ФК «Нива» 
Тернопіль пункту 3 цього рішення. 

 
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 невиконання окремими клубами ПФЛ 

рішення Центральної Ради в частині сплати першої (гарантійної) частини річних 
заявкових грошових внесків, передбачених Регламентом змагань сезону 2012/2013 
років». 
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У ході слухань та розглядом наявних документальних матеріалів 

встановлено наступне. 
Положенням пункту 6. статті 20 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2012-2013 років 
передбачено розмір заявкового грошового внеску для відшкодування витрат, 
пов’язаних з проведенням чемпіонатів з футболу серед команд клубів першої-другої 
ліг. При цьому у пункті 6.2. цієї статті зазначено, що першу(гарантійну) частину 
внеску клуби зобов’язані сплатити до 05.07.2012 року.  

За інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ окремі клуби 
частково сплатили першу частину внеску і надали гарантійні листи про сплату 
залишку (ФК «Одеса» Одеса, «Олександрія» Олександрія, «Геліос» Харків, «Гірник» 
Кривий Ріг, «Мир» Горностаївка», ФК «Тернопіль» Тернопіль). 

У зв’язку з тяжким фінансовим становищем ФК «Миколаїв» Миколаїв надав 
графік сплати заявкового внеску. Але станом на 19.07.2012 року порушив його 
строки. ФК «Динамо» Хмельницький, ФК «Жемчужина» Ялта та «Єдність» Плиски 
гарантійний внесок не сплатили, гарантійних листів не надали. 

Обговоривши питання по суті, 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. Погодити графіки сплати першої частини заявкового внеску клубів ФК «Одеса» 
Одеса, «Олександрія» Олександрія, «Геліос» Харків, «Гірник» Кривий Ріг, «Мир» 
Горностаївка», ФК «Тернопіль» Тернопіль. У разі порушення зазначеними 
клубами строків сплати розглянути питання щодо зняття турнірних очок. 

2. Зобов’язати ФК «Миколаїв» Миколаїв, ФК «Динамо» Хмельницький, ФК 
«Жемчужина» Ялта та «Єдність» Плиски у термін до 25.07.2012 року (включно) 
перерахувати першу частину заявкового внеску. У разі несплати розглянути 
питання щодо зняття турнірних очок. 
 
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. 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву ФК «Севастополь»  (лист від 

06.07.2012 року за вих. № 249) щодо відшкодування вартості майна пошкодженого 
31.05.2012 року під час матчу 33-го туру чемпіонату першої ліги між командами 
«Севастополь» Севастополь - «Металург» Запоріжжя». 

 
У засіданні представники сторін участі не беруть. Про час, місце та дату 

проведення засідання повідомлені заздалегідь. 
 

 Під час розгляду наявних документальних матеріалів справи 
встановлено.  
 09 липня 2012 року до ДК надійшла заява ФК «Севастополь» Севастополь 
(лист від 06.07.2012 року вих. № 249), у якій зазначено про пошкодження майна 
стадіону (34 крісла) вболівальниками команди «Металург» Запоріжжя, які прибули 
організовано 24.05.2012 року на матч 33-го туру чемпіонату першої ліги. Клубом 
складено комісійний акт оцінки вартості пошкодженого майна, який разом з 
претензією про відшкодування збитків 28.05.2012 року направлено до ФК «Металург» 
Запоріжжя. Проте заявник відповіді на претензію не отримав, кошти відповідачем не 
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сплачені.  
 На підтвердження своїх вимог ФК «Севастополь» надав до ДК у якості доказів: 
копії претензії та  комісійного акту, докази доставлення їх відправнику, копію рішення 
ДК від 31.05.2012 року, яким підтверджено факт злому крісел, фото та 
відеоматеріали. 
  
 Розглянувши наявні документи справи, обговоривши питання по суті та 
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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Севастополь» щодо відшкодування вартості пошкодженого майна 
вболівальниками команди «Металург» Запоріжжя - задовольнити повністю. 

 
2. У порядку пункту 4 статті 24 Регламенту змагань сезону 2011/2012 років 

зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійний 
футбольний клуб «Металург-Запоріжжя» відшкодувати ТОВ «Футбольний клуб 
«Севастополь» вартість пошкодженого майна стадіону на загальну суму  
5 843,90 гривень на протязі 10 (десяти) днів з моменту отримання даного 
рішення. 

 
 

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. 
 
 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про порушення вболівальниками 

команди «Суми» Правил поведінки на стадіоні 13.07.2012 року під час 1-го туру 
чемпіонату першої ліги між командами «Суми» Суми «Оболонь» Київ».       

 Згідно із записами у рапорті делегата матчу В. Безсмертного – на 64 хвилині 
вболівальники команди «Суми» скандували нецензурні вирази на адресу арбітра. На 
90+3 хвилині з 21 сектору було кинуто шість пластикових пляшок, а потім ще одна. 
        Обговоривши питання по суті та 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 пункту 1 статті 24, пункту 1 статті 53 Регламенту змагань сезону 

2012/2013 р.р.,пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 і 3 статті 21, 
пунктів 1, 4.4. та 4.5 статті 24 Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів  9 і 11 Додатку 
2 Дисциплінарних правил ФФУ,  а також враховуючи, що дане порушення 
вчинене вперше в сезоні 2012/2013 років та застосовуючи положення статті 40 
Дисциплінарних правил ФФУ – за кидання вболівальниками предметів (пляшок) 
та скандування виразів образливого характеру на адресу арбітрів  зобов’язати 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Суми» 
Суми: 
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1.1. Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги 

обов’язковий грошовий внесок у сумі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше 7-
ми діб від дати отримання рішення ДК.  

1.2. Провести роз’яснювально-попереджувальну роботу з вболівальниками команди 
щодо недопущення кидання будь-яких предметів в ігрову зону до, під час та після 
матчу. 

 
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. 

                                                                                                                               

V. СЛУХАЛИ: 
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди 

«Арсенал» Біла Церква О. Шептицького 14.07.2012 року у матчі 1-го туру чемпіонату 
першої ліги між командами «Кримтеплиця» Молодіжне – «Арсенал» Біла Церква».  

Згідно із записами у рапорті арбітра А. Лисаківського – на 45+1 хвилині матчу 
за навмисний удар суперника в ногу, який не володіє м’ячем під час гри, з поля 
вилучено футболіста команди «Арсенал» Біла Церква О. Шептицького. У 
додатковому рапорті арбітр уточнив, що  наносячи навмисний удар супернику  
О. Шептицький спровокував конфронтацію між футболістами обох команди. Це 
підтвердив у своєму рапорті і делегат матчу О. Гордієнко. 

 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: 
 У порядку пункту 1.6. статті 8, пунктах 2.3. і 2.4. статті 13, статті 14, статті 17, 
статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини б) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ– за навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу 
відсторонити футболіста команди «Арсенал» Біла Церква Олега Шептицького на 
3(три) матчі. 
 

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. 
 
 

VІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги Мороза Є. В.  «Про вилучення футболіста 

команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ А. Кліщука 13.07.2012 року у матчі 1-го туру 
чемпіонату другої ліги між командами «Севастополь-2» Севастополь – «Гірник-
Спорт» Комсомольськ». 

 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Санк – на 83 хвилині матчу за 
навмисний удар суперника ногою, якою не володіє м’ячем під час матчу, з поля 
вилучений футболіст команди «Гірник-Спорт» Комсомольськ А. Кліщук. У 
додатковому рапорті арбітр уточнив «… после перехвата мяча, вратарь А. Кліщук, 
нанес удар ногой в область живота игроку команды «Севастополь-2» А. Недоле». 
 
 Фрагмент відеозапису даного епізоду за клопотанням ФК «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ 16.07.2012 року направлено до комітету арбітрів Федерації футболу 
Україну для розгляду, як спірний. У відповіді комітету зазначено, що рішення арбітром 
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про вилучення воротаря команди «Гірник- Спорт» Комсомольськ А. Кліщука 
прийнято правильно (лист від 17.07.2012 року за вих. № 132). 
 
 Обговоривши питання по суті, переглянувши фрагмент відеозапису матчу, 
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: 
 У порядку пункту 1.6. статті 8, пунктах 2.3. і 2.4. статті 13, статті 14, статті 17, 
статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини б) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних 
правил ФФУ– за удар суперника ногою – відсторонити футболіста команди «Гірник-
Спорт» Комсомольськ  Андрія Кліщука на 2(два) матчі. 

 
 

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. 

 


