ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА
ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ”
Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2б

UNION OF FOOTBALL CLUBS
“PROFESSIONAL
FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE”
01001, 2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ
м. Київ
пров. Музейний, 2-б

09 грудня 2009 року
Початок роботи 14-00 год.

ПРОТОКОЛ № 20

Порядок денний
1. Про продовження розгляду справи за зверненням ФК «Оболонь» щодо несплати
ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна.
2. Про постанову Центральної Ради від 25 листопада 2009 року щодо несплати ФК
«Дніпро-75» Дніпропетровськ другої частини заявкового внеску для участі у
змаганнях сезону 2009-2010 років.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи за
зверненням ФК «Оболонь» щодо несплати ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ
компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна».
Присутній на засіданні Зубахін І. надав пояснення з цього питання, які
потребують додаткового дослідження.
У зв’язку з цим та 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 Дисциплінарних
правил ФФУ,Вирішили:
1. Перенести розгляд питання на наступне засідання ДК.
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.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Скворцова В. С. «Про постанову Центральної Ради від
25 листопада 2009 року щодо несплати ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ другої
частини заявкового внеску для участі у змаганнях сезону 2009-2010 років».
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На засідання були запрошені президент ПФЛ С. А. Сирота, виконавчий
директор Р. І. Голуб та президент ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ С. І. Дорошенко,
які - не з’явились.
У процесі підготовки, слухань, а також за наявними документальними
матеріалами справи та 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, статтею 73 , статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
1. Зобов’язати ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ у термін до 12.00 год. 16.12.2009
року (включно) провести розрахунки по заявкових грошових внесках, визначених
довідкою відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ (додається), а також
розрахуватися з Гучем А. М. по коштам, які ним внесені за клуб, як заявковий
внесок на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років (копія квитанції додається).
2. У разі невиконання ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ пункту 1 цього рішення
набирає чинності та вступає в силу наступне:
2.1. У порядку пункту 3.6. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за несплату
заявкових грошових внесків та грубе порушення статутних і регламентних норм –
виключити команду «Дніпро-75» зі складу учасників змагань.
2.2. У порядку пункту 2.7. статті 13 та статті 30 Дисциплінарних правил ФФУ заборонити президенту ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ Дорошенку Сергію
Івановичу здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.
2.3. Ініціювати перед Центральною Радою Професіональної футбольної ліги
розгляд питання щодо виключення ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ зі складу
ПФЛ.
3. У порядку пункту 1.3. статті 13 та пункту 8 статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ за неявку на засідання, яка визнана обов’язковою рішенням ДК від 04.12.2009
року - зобов’язати президента клубу «Дніпро-75» Дніпропетровськ Дорошенка С. І.
перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень не пізніше семи діб від дати отримання
рішення ДК.
4. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ рішення у відношенні
Сироти С. А. не приймати до повного розгляду висновків перевірки відповідними
органами.
5. У порядку пунктів 2.7. та 5 статті 8, статті 9, пункту 2.7. статті 13, статті 30
Дисциплінарних правил ФФУ – за корупційні дії, перевищення своїх службових
повноважень та враховуючи неодноразове відсторонення від виконання
службових обов’язків (розпорядження ПФЛ від 21.09.2009 року та наказ ПФЛ від
16.10.2009 року) - заборонити Голубу Роману Іллічу здійснювати будь-яку
діяльність, пов’язану з футболом.
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6. Надати керівництву ПФЛ інформацію для розгляду стосовно дій відділу
фінансового забезпечення і звітності (Мамченко О. І.) та інспектора ІІ ліги групи
«Б» Гуча А. М.
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.

