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Порядок денний 
Про заяву від 05.03.2012 року футболіста ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ  

І. Луканюка щодо невиконання клубом контрактних зобов’язань та надання статусу 
«вільного агента». 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л.  «Про заяву від 05.03.2012 року 

футболіста ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ І. Луканюка щодо невиконання 
клубом контрактних зобов’язань та надання статусу «вільного агента». 

І. 

У ході підготовки матеріалів справи встановлено. 

 5 березня 2012 року до ДК надійшла заява футболіста ФК «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ І. Луканюка, у якій заявник зазнає, що 31 серпня 2011 року  він 
уклав контракт з клубом. На протязі дій контракту клуб постійно не виконував його 
умови, а саме: заробітну плату він не отримував взагалі. Лише в жовтні місяці 
отримав 1420 гривень. Житло наймав за свої кошти. Харчування у період 
тренувального процесу не було. На момент звернення до ДК клуб винен заявнику 
34 580 гривень заробітної плати та преміальні виплати за п’ять матчів. Враховуючи 
усі ці обставини футболіст звернувся з проханням достроково розірвати контракт, 
укладений між ним та ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ і надати йому статус 
«вільного агента». Крім цього,  футболіст просить дозволу виступати за третій клуб, 
оскільки вимушений розривати контракт і у спортивному сезоні 2011-2012 років був 
зареєстрований та виступав в офіційних змаганнях за два клуби (ФК «Шахтар» 
Донецьк та ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ). 
 6 березня 2012 року ДК звернувся із запитом до Комітету зі статусу і трансферу 
футболістів ФФУ щодо надання роз’яснення з питання: «Чи можливо надати 
футболістові І. Луканюку право виступу за третій клуб у порядку виключення, 
враховуючи, що такий перехід є вимушений для футболіста». 
 
 У відповіді Комітету (лист від 14 березня 2012 року) зазначено, що ініціатором 
дострокового розірвання контракту з клубом є футболіст (хоча й за можливої вини 
клубу), проте він не позбавлений права як повернутися до клубу, в якому вперше 
виступав у цьому сезоні, так і продовжити виступати за клуб, за який він наразі 
заявлений, адже цей клуб продовжує брати участь у відповідних змаганнях. 
Комітет вважає, що підстав для надання ДК у порядку виключення дозволу на право 



 

 
 

виступу І. Луканюку за третій клуб не має. 
  
 13 березня 2012 року у порядку статті 67 Дисциплінарних правил ФФУ, ДК 
звернувся до ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ з вимогою надати пояснення з 
питань викладених у заяві І. Луканюка. Відповіді не отримав. 

 
ІІ. 

 Розглядом та аналізом наявних документальних матеріалів встановлено, що 
30.08.2011 року між ФК «Шахтар» Донецьк та ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ 
укладено контракт про тимчасовий трансфер Футболіста І. Луканюка строком з 
31.08.2011 року по 30.06.2012 року. На такий же строк між футболістом та ФК 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ укладено трудовий договір. Відповідна інформація 
стосовно футболіста внесена до реєстру ФФУ, заявлено за команду «Прикарпаття» 
та видано «Паспорт футболіста».  
  
 Положеннями  зазначеного контракту про тимчасовий трансфер передбачено 
першочергове право ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ на викуп всього комплексу 
прав на футболіста І. Луканюка у разі сплати коштів у строк до 15.09.2011 року. Таким 
правом ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ не скористався. 
 
 Також умовами контракту, зокрема пунктом 8, передбачено, що у разі 
надходження коштів на рахунок ФК «Шахтар» Донецьк: 

1) Весь комплекс прав на Футболіста переходить до ФК «Прикарпаття»; 
2) Контракт між футболістом-професіоналом І. Луканюком та ФК «Шахтар» 

Донецьк, який укладено 12.08.2088 року № 171Т, припиняє свою дію за угодою 
сторін; 

3) Сторони зобов’язані письмово повідомити ПФЛ про факт переходу футболіста 
із ФК «Шахтар» Донецьк до ФК «Прикарпаття». 

 
 26 січня 2012 року між ФК «Шахтар» Донецьк та ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ укладено додаткову угоду до зазначеного трансферного контракту, якою 
надано ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ першочергове право на викуп всього 
комплексу прав на футболіста І. Луканюка у разі сплати коштів у строк до 07.02.2012 
року.  
 9 лютого 2012 року ФК «Шахтар» Донецьк письмово повідомив адміністрацію 
ПФЛ (лист від 09.02.2012 року за вих. № 109) про факт переходу футболіста із  
ФК «Шахтар» Донецьк до ФК «Прикарпаття». Від ФК «Прикарпаття» - листів не 
надходило. 
   
 Проаналізувавши наявні документальні матеріали, ДК прийшов до висновку: 

1. ФК «Прикарпаття» не повідомив ПФЛ про факт переходу всього комплексу 
прав на футболіста І. Луканюка, чим не виконав умови контракту про 
тимчасовий трансфер.  

2. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ недотримав вимоги пункту 28 статті 17 
Регламенту змагань сезону 2011/2012 років, внаслідок чого станом на 
16.03.2012 року І. Луканюк зареєстрований у реєстрі ФФУ як футболіст, який 
виступає за цей клуб на правах оренди. 

3. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ несе відповідальність за ненадання до 
ПФЛ інформації щодо змін строку дії контракту, як передбачено пунктом 9 
статті 8 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів. 
 

 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 статті 67 Дисциплінарних правил ФФУ зобов’язати ФК 

«Прикарпаття» Івано-Франківськ у строк  до 22.03.2012 року (включно) надати до 
ДК: 

1.1. офіційне письмове підтвердження факту переходу всього комплексу прав із 
ФК «Шахтар» Донецьк на футболіста І. Луканюка; 

1.2. письмове пояснення з питання невиконання контрактних зобов’язань, про які 
зазначено у заяві футболіста. 

 
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. 

 


