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ПРОТОКОЛ № 23 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

06 квітня 2012 року  
Початок роботи 18.00 год. 

 
Порядок денний 

1. Про заяву від 05.04.2012 року футболіста В. Шепеля щодо надання дозволу на 
реєстрацію та виступ за третій клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років. 

2. Про заяву від 05.04.2012 року футболіста О. Тимченка щодо надання дозволу на 
реєстрацію та та виступ за третій клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років. 

 

І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л.  «Про заяву від 05.04.2012 року 

футболіста В. Шепеля щодо надання дозволу на реєстрацію та виступ за третій клуб 
у спортивному сезоні 2011/2012 років. 

У ході слухань та розгляду матеріалів справи встановлено. 

 5 квітня 2012 року до ДК надійшла заява футболіста В. Шепеля щодо надання 
дозволу на реєстрацію та виступ за третій клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років. 
 Положеннями пункту 4 статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів передбачено, що з першого липня поточного року по тридцяте червня 
наступного року включно, футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за три 
клуби. Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях 
тільки за два клуби незалежно від їх приналежності до будь-якої з ліг чи/або 
регіональних федерацій. 
 У спортивному сезоні 2011/2012 років футболіст В. Шепель  заявлений та 
виступав за СМС «Ромни» (рапорт арбітра від 20.08.2011 року) і СОК «СКАД-Ялпуг» 
Болград (заявковий лист та «паспорт футболіста»). 
 1 лютого 2012 року ДК надав футболістові В. Шепелю статус «вільного агента» 
у зв’язку з порушенням СОК «СКАД-Ялпуг» Болград законодавства про працю. 
 4 квітня 2012 року постановою Центральної Ради команду СОК «СКАД-Ялпуг» 
Болград виключено зі змагань серед команд другої ліги, членство клубу припинено. 
 Відповідно до частини 1 статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів – тільки зареєстровані футболісти мають право брати участь у змаганнях 
під егідою ФФУ. Разом з тим, згідно із пунктом в) частини 2 статті 19 Регламенту ФФУ 
зі статусу і трансферу футболістів – як виняток, футболіст-професіонал може бути 
зареєстрований та заявлений за новий клуб поза строками реєстраційних періодів у 
випадку зняття команди зі змагань. 
 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 частини 1 статті 17 та пункту в) частини 2 статті 19 Регламенту ФФУ зі 

статусу і трансферу футболістів – дозволити футболістові Валерію Шепелю, 
20.11.1988 року народження, реєстрацію та виступ в офіційних змаганнях за 
третій клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років під егідою ФФУ, як виняток. 
 

2. У порядку частини 3 статті 19 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів 
дане рішення направити до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу футболістів для 
затвердження. 

 
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 заяву від 05.04.2012 року 

футболіста О. Тимченка щодо надання дозволу на реєстрацію та виступ за третій 
клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років. 

У ході слухань та розгляду матеріалів справи встановлено. 

 5 квітня 2012 року до ДК надійшла заява футболіста О. Тимченка щодо 
надання дозволу на реєстрацію та виступ за третій клуб у спортивному сезоні 
2011/2012 років. 
 Положеннями пункту 4 статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів передбачено, що з першого липня поточного року по тридцяте червня 
наступного року включно, футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за три 
клуби. Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях 
тільки за два клуби незалежно від їх приналежності до будь-якої з ліг чи/або 
регіональних федерацій. 
 У спортивному сезоні 2011/2012 років футболіст О. Тимченко  заявлений та 
виступав за СК «УкрАгроКом» Головківка (рапорт арбітра від 09.07.2011 року) та СОК 
«СКАД-Ялпуг» Болград (заявковий лист та «паспорт футболіста»). 
 1 лютого 2012 року ДК надав футболістові О. Тимченку статус «вільного 
агента» у зв’язку з порушенням СОК «СКАД-Ялпуг» Болград законодавства про 
працю. 
 4 квітня 2012 року постановою Центральної Ради команду СОК «СКАД-Ялпуг» 
Болград виключено зі змагань серед команд другої ліги, членство клубу припинено. 
 Відповідно до частини 1 статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу 
футболістів – тільки зареєстровані футболісти мають право брати участь у змаганнях 
під егідою ФФУ. Разом з тим, згідно із пунктом в) частини 2 статті 19 Регламенту ФФУ 
зі статусу і трансферу футболістів – як виняток, футболіст-професіонал може бути 
зареєстрований та заявлений за новий клуб поза строками реєстраційних періодів у 
випадку зняття команди зі змагань. 
 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 частини 1 статті 17 та пункту в) частини 2 статті 19 Регламенту ФФУ зі 

статусу і трансферу футболістів – дозволити футболістові Олексію Тимченку, 
09.06.1985 року народження, реєстрацію та виступ в офіційних змаганнях за 
третій клуб у спортивному сезоні 2011/2012 років під егідою ФФУ, як виняток. 
 

3. У порядку частини 3 статті 19 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів 



 

 
 

дане рішення направити до Комітету ФФУ зі статусу і трансферу футболістів для 
затвердження. 

 
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. 

 


