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Початок роботи 12.00 год.

Порядок денний
1. Про невиконання окремими футбольними клубами Постанови Центральної ради
від 25.10.2010 року в частині сплати річного заявкового внеску на проведення
змагань сезону 2010/2011 років.
2. Про невиконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ рішення ДК від 20.10.2010
року в частині погашення заборгованості перед колишнім футболістом клубу
О. Батальським».
3. Про заяву від 25.11.2010 року колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград
О. Морозова щодо невиконання клубом рішення ДК від 15.09.2010 року в частині
проведення з ним розрахунку.
4. Про закриття провадження по заяві футболіста С. Яковенка щодо невиконання ФК
«Зірка» Кіровоград контрактних зобов’язань.
5. Про закриття провадження по заяві колишнього футболіста ФК «Суми» Суми
Є. Сайка щодо непроведення з ним розрахунків за контрактом.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання окремими футбольними
клубами рішення ДК від 02.12.2010 року щодо сплати ІІ-ІІІ частин річного заявкового
внеску на проведення змагань сезону 2010/2011 років».
У засіданні бере участь директор ФК «Львів» Львів Ф. О. Штукатуров.
Представники інших футбольних клубів участі у засіданні не приймають. Про час та
місце розгляду справи повідомлені заздалегідь.
У ході розгляду встановлено наступне.
25 жовтня 2010 року Центральна Рада ПФЛ зобов’язала футбольні клуби, що
мають заборгованість зі сплати річних заявкових грошових внесків на участь у
змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги у сезоні 2010-2011 років,
провести усі виплати у термін до 30 листопада 2010 року(включно). Постановою
також рекомендовано розглянути питання щодо заборони клубам – боржникам
реєструвати нових футболістів в ФФУ та заявки клубів на участь у весняній частині
змагань серед команд клубів ПФЛ сезону 2010-2011 років.
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2 грудня 2010 року ДК розглядаючи дане питання, зобов’язав клуби у строк до
28 січня 2011 року (включно) погасити заборгованість зі сплати заявкових внесків. ДК
також враховував рекомендації Центральної Ради ПФЛ, і застосовував до клубівборжників дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі
5000 (п’ять тисяч) гривень для клубів І ліги та 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень для
клубів ІІ ліги, а також заборонив заявку і реєстрацію нових футболістів. Рішення в
частині застосування санкцій набрало чинності 29 січня 2011 року.
Однак, незважаючи на застосування ДК досить жорстких дисциплінарних
санкцій, неодноразові листи-нагадування, станом на 9 лютого 2011 року згідно
довідки відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ мають заборгованість зі
сплати:
- ІІ та ІІІ частин річних заявкових внесків футбольні клуби: «Прикарпаття» ІваноФранківськ (180 000 грн.); ФК «Фенікс -Іллічівець» Калініно (230 000 грн.); ФК «Львів»
Львів (230 000 грн.); «Рось-Ригонда» Біла Церква (77 000 гривень); «Нива» Тернопіль
(72 000 грн.); «Динамо» Хмельницький (72 000 грн.); «Верес» Рівне (57 700 грн.).
- ІІІ частини річних заявкових внесків футбольні клуби: «Буковина» Чернівці (100 000
грн.); «Зірка» Кіровоград (55 000 грн.); «Дніпро» Дніпропетровськ (команда «Дніпро2» - 30 000 грн.).
Заслухавши представника ФК «Львів», розглянувши гарантійні листи клубів, а
також всебічно проаналізувавши наявні документальні матеріали справи та
обговоривши питання по суті, 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. У порядку пункту 2.9. статті 8, пункту 3.8. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ,
пункту 59 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ (зі змінами та доповненнями),
пункту 1 статті 52 Регламенту змагань – за невиконання рішення ДК футбольні
клуби: «Буковина» Чернівці, «Зірка» Кіровоград, «Прикарпаття» Івано-Франківськ,
«Фенікс-Іллічовець», «ФК Львів» Львів, «Верес» Рівне, «Динамо» Хмельницький,
«Дніпро» Дніпропетровськ (команда «Дніпро-2»), «Нива» Тернопіль, «Рось Ригонда» Біла Церква позбавити 3 (трьох) турнірних очок.
2. Пункт 1 набирає чинності у разі непогашення заборгованості зазначеними
футбольними клубами у термін до 01.03.2011 року (включно).
3. При вступі в силу пункту 1 даного рішення адміністрації Професіональної
футбольної ліги внести відповідні зміни до турнірних таблиць змагань серед
команд першої та другої ліги.
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 Гречко Ю. Л. «Про повторне невиконання ФК
«Прикарпаття» Івано-Франківськ рішення ДК від 02.12.2010 року в частині погашення
заборгованості перед колишнім футболістом клубу О. Батальським».

У засіданні сторони участі
справи повідомлені заздалегідь.
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не приймають. Про час та місце розгляду

У ході слухань встановлено.
20.10.2010 року ДК зобов’язав ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ у строк до
05.11.2010 року (включно) виплатити О. Батальському заробітну плату у розмірі
9 000 гривень та премію (за матч «Прикарпаття» - «Зірка») згідно з додатком до
контракту. Клуб рішення ДК не виконав.
2.12.2010 року ДК застосував до клубу дисциплінарні санкції у вигляді
обов’язкового грошового внеску і повторно зобов’язав його у строк до 25.12.2001
року (включно) провести розрахунки з футболістом. Рішення клубом не виконано,
заборгованість не погашена, що підтверджується завою О. Батальського від
27.12.2010 року.
Обговоривши питання по суті 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. У порядку пункту 2.9 статті 8, пункту 1.3. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ та
пункту 59 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 1 статті 52 Регламенту
змагань, врахувати тяжке фінансове становище клубу і застосувати статтю 39
Дисциплінарних правил ФФУ – за повторне невиконання рішення ДК зобов’язати
Футбольний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ:
1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок Професіональної футбольної ліги
обов’язковий грошовий внесок у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень не пізніше 7-ми
діб від дати отримання рішення ДК.
1.2. Виконати рішення ДК від 02.12.2010 року у термін до 24 лютого 2011 року
(включно) в частині погашення заборгованості по заробітній платі та преміальних
перед колишнім футболістом клубу О. Батальським.
2. У разі невиконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ рішення до клубу будуть
застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції згідно із Дисциплінарними
правилами ФФУ.
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.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву від 25.11.2010 року
колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград О. Морозова щодо невиконання
клубом рішення ДК від 15.09.2010 року в частині проведення з ним розрахунку».
Сторони та їх представники у засіданні участі не приймають. Про та дату
розгляду справи були повідомлені заздалегідь.
У ході слухань встановлено.
21.07.2010 року ДК зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград виплатити колишньому
футболістові О. Морозову заробітну плату та підйомні у розмірі визначеному
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додатком до Контракту. Клуб рішення не виконав.
15.09.2010 року за невиконання рішення ДК застосував до клубу дисциплінарні
санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску та зобов’язав провести розрахунки з
О. Морозовим на протязі семи днів.
25.09.2010 року клуб частково виконав рішення ДК, виплативши заявнику
заборгованість по заробітній платі, підйомні не сплатив.
25.11.2010 року до ДК надійшла заява О. Морозова, в якій заявник просить
зобов’язати клуб провести з ним остаточні розрахунки та застосувати до відповідача
відповідні санкції.
2.12.2010 року ДК застосував до клубу дисциплінарні санкції у вигляді сплати
обов’язкового грошового внеску у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень та заборони
права реєструвати в ФФУ нових футболістів. Окрім цього зобов’язав ФК «Зірка»
Кіровоград виплатити заборгованість О. Морозову у строк до 28.01.2011 року.
Однак, незважаючи на застосування до відповідача суворих дисциплінарних
санкцій, рішення ДК не виконано, що підтверджується листом заявника від 31.01.2011
року.
Цього числа від ФК «Зірка» надійшло клопотання, яким клуб підтверджує
часткову сплату у сумі 3000 гривень, а також просить дозволити поступово погашати
заборгованість перед заявником у зв’язку з скрутним фінансовим становищем.
Обговоривши питання по суті 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, пунктами 4,5 і 7 статті 73,
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Зобов’язати повторно ФК «Зірка» Кіровоград
О. Морозовим у строк до 1.03.2011 року (включно).

провести

розрахунки

з

2. Своєчасно інформувати ДК про погашення заборгованості чи/або досягнення із
заявником домовленості щодо розстрочки сплати.
3. Звернути увагу керівництва клубу, що у разі повторного невиконання клубом
рішення ДК, до клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції згідно із
Дисциплінарними правилами ФФУ.
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.

ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про закриття провадження по заяві
колишнього футболіста ФК «Суми» Суми Є. Сайка щодо непроведення з ним
розрахунків за контрактом».
У ході слухань встановлено наступне.
15.12.2010 року до ДК надійшла заява Є. Сайка щодо закриття провадження
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по справі у зв’язку з проведенням усіх розрахунків ФК «Суми» Суми.
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. У порядку вимог статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – провадження по справі
«Про заяву колишнього футболіста Є. Сайка ФК «Суми» Суми щодо
непроведення з ним розрахунків за контрактом» - закрити.
2. Рішення є остаточним оскарженню не підлягає.
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про закриття провадження по заяві
футболіста С. Яковенка щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград контрактних
зобов’язань».
У ході слухань встановлено наступне.
28.07.2010 року ДК затверджена мирова угода між ФК «Зірка» Кіровоград та
С. Яковенком.
3.12.2010 року до ДК надійшов лист ФК «Зірка» Кіровоград щодо виконання
усіх розрахунків мирової угоди, укладеної між заявником та відповідачем. У
телефонному режиму представник футболіста І. Скоропашкін підтвердив зазначену
інформацію.
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. У порядку вимог статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ – провадження по справі
«Про заяву С. Яковенка щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград зобов’язань за
контрактом» - закрити.
2. Рішення є остаточним оскарженню не підлягає.

