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ПРОТОКОЛ № 24

Порядок денний
1. Про звернення футболіста М. Гапона щодо невиконання ФК «Олком» Мелітополь
контрактних зобов’язань.
2. Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль постанови Центральної Ради від
17.12.2009 року щодо сплати другої частини заявкового внеску.
3. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 03.12.2009 року та від
15.01.2010 року щодо погашення заборгованості по заробітній платі перед
футболістами, які мають діючі контракти з клубом та проведення розрахунків з
колишніми футболістами клубу: А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським,
С. Яковенком та О. Оніщенком.
4. Про невиконання ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ рішення ДК від 16.12.2009 року
та від 28.12.2009 року в частині несплати заявкових грошових внесків та грубе
порушення статутних і регламентних норм.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про звернення футболіста М. Гапона
щодо невиконання ФК «Олком» Мелітополь контрактних зобов’язань».
На засіданні запрошений та приймав участь виконавчий директор ФК «Олком»
Мелітополь В. М. Діденко. Футболіст М. Гапон запрошений, у засіданні участі не
приймав. Під час розгляду справи надав пояснення у телефонному режимі.
Слухання справи відбулося за наявними матеріалами.
Розглянувши документальні матеріали справи, враховуючи пояснення сторін,
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 футболіста М. Гапона надати до ДК:
1.1. Копію трудової книжки з відміткою про його звільнення з ФК «Олком»
Мелітополь»;
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1.2. Копію листа про надання йому статусу «вільного агента».
2. Після отримання документів продовжити розгляд справи.
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 члена ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль
постанови Центральної Ради від 17.12.2009 року щодо сплати другої частини
заявкового внеску».
На засідання запрошений та приймав участь президент ФК «Нива» Тернопіль
С. Б. Рубай.
У ході слухань та за наявними документальними матеріалами справи
встановлено наступне.
Рішенням ДК від 2 жовтня 2009 року - за несплату другої частини заявкового
внеску на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років до ФК «Нива» Тернопіль
застосовано дисциплінарні санкції у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок. Клубом
дане рішення ДК було оскаржено до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.
08.10.2009 року Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ рішення ДК
призупинив на строк сплати ФК «Нива» Тернопіль другої частини заявкового внеску. У
разі несплати, рішення ДК від 2.10.2009 року автоматично набувало чинності.
Постановою Центральної Ради від 4.11.2009 року та від 17.12.2009 року строк
сплати внеску продовжено до 30 грудня 2009 року.
За інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ станом на
14.00 год. 28.01.2010 року ФК «Нива» Тернопіль не сплатив другу частину заявкового
внеску.
Окрім того, ФК «Нива» Тернопіль має заборгованість по заробітній платі перед
футболістами, Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, П. Малим, Ю. Паньків, Ю.
Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським, Р. Годованим та В. Куяновим.
ДК неодноразово приймав рішення, якими зобов’язував клуб погасити заборгованість
перед зазначеними футболістами. Однак усі рішення ДК клубом не виконані.
Також ДК рішенням від 04.06.2009 року зобов’язав ФК «Нива» Тернопіль
провести компенсаційні розрахунки з ФК «Металург» Донецьк за підготовку
футболіста Ю. Путраша. Але рішення ДК до цього часу не виконано.
Присутній на засіданні президент ФК «Нива» Тернопіль С. Б. Рубай надав
гарантійний документ, яким підтверджено сплату 20 000 гривень другої частини
заявкового внеску. Він також запевнив членів ДК, що керівництво клубу робить все
можливе для погашення боргів перед ПФЛ, футболістами та ФК «Металург» Донецьк.
Обговоривши питання по суті та приймаючи до уваги те, що клуб сплатив
частину боргу перед ПФЛ, керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної
футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом
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1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних
правил ФФУ,Вирішили:
1. Рішення ДК від 02.10.2009 року в частині застосування до ФК «Нива» Тернопіль
дисциплінарних санкцій у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок – призупинити до
15.02.2010 року (включно).
2. Надати ФК «Нива» Тернопіль кінцевий термін до 15.02.2010 року (включно) для:
2.1. Сплати другої частини заявкового внеску у сумі 165 000 гривень.
2.2. Сплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку футболіста
Ю. Путраша.
2.3. Проведення всіх розрахунків перед футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком,
О. Теплим, П. Малим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком,М. Ковальчуком, М. Нікітським,
Р. Годованим та В. Куяновим.
3. У разі невиконання ФК «Нива» Тернопіль пункту 2 цього рішення розглянути
питання щодо зняття команди зі змагань.
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 члена ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград
рішення ДК від 03.12.2009 року та від 15.01.2010 року щодо погашення
заборгованості по заробітній платі перед футболістами, які мають діючі контракти з
клубом та проведення розрахунків з колишніми футболістами клубу: А. Скрипником,
М. Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком та О. Оніщенком».
У ході слухань
встановлено наступне.

та

за

наявними

документальними

матеріалами

1) До адміністрації ПФЛ 31.10.2009 року надійшло колективне звернення
футболістів ФК «Зірка» Кіровоград (підписано 22 особами) про те, що клуб на протязі
чотирьох місяців не виплачує заробітну плату та преміальні виплати.
ДК рішенням від 03.12.2009 року надав можливість ФК «Зірка» Кіровоград
провести розрахунки з футболістами (22 особи) по заробітній платі у термін до
23.12.2009 року. Рішення ДК не виконано.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград провести
розрахунки з футболістами, які звернулися з колективною заявою до ПФЛ 31.10.2009
року (22 особи) у строк до 19.01.2010 року (включно). Рішення ДК не виконано.

2) До ДК 3 серпня 2009 року надійшла заява колишнього футболіста ФК
«Зірка» Кіровоград М. Кучинського щодо непроведення з ним розрахунків за
контрактом. ДК рішенням від 15.10.2009 року № 15 зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград
у строк до 22.10.2009 року погасити заборгованість перед футболістом
М. Кучинським по заробітній платі за контрактом. Клуб рішення ДК не виконав.
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ДК рішенням від 20.11.2009 року № 18 зобов’язав провести розрахунки з
М. Кучинським до 30.11.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 03.12.2009 року № 19 зобов’язав провести розрахунки з
М. Кучинським до 15.12.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з М. Кучинським у строк до 19.01.2010 року (включно).
Рішення ДК не виконано.

3) До ДК 13.10. 2009 року надійшла заява колишнього футболіста ФК «Зірка»
Кіровоград А. Скрипника щодо непроведення з ним розрахунків за контрактом.
ДК рішенням від 15.10.2009 року № 15 зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград у
строк до 30.10.2009 року погасити заборгованість перед футболістом
А. Скрипником по заробітній платі за контрактом. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішення від 20.11.2009 року № 18 зобов’язав провести розрахунки з
А. Скрипником до 30.11.2009 року. Клуб рішення не виконав.
ДК рішенням від 03.12.2009 року № 19 зобов’язав провести розрахунки з
А. Скрипником до 15.12.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з А. Скрипником у строк до 19.01.2010 року (включно).
Рішення ДК не виконано.

4) ДК рішенням від 15.10.2009 року № 15 зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград у
строк до 30.10.2009 року погасити заборгованість перед футболістом
О. Ремезовським по заробітній платі за контрактом. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішення від 20.11.2009 року № 18 зобов’язав провести розрахунки з
О. Ремезовським до 30.11.2009 року. Клуб рішення не виконав.
ДК рішенням від 03.12.2009 року № 19 зобов’язав провести розрахунки з
О. Ремезовським до 15.12.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з О. Ремезовським у строк до 19.01.2010 року
(включно). Рішення ДК не виконано.

5) До ДК 5.10.2009 року та 19.10.2009 року до ДК надійшло звернення
футболіста С. Яковенка щодо непроведення з ним ФК «Зірка» Кіровоград розрахунків
за контрактом. ДК рішення від 20.11.2009 року № 18 зобов’язав клуб провести
розрахунки до 30.11.2009 року. Клуб рішення не виконав.
ДК рішенням від 03.12.2009 року № 19 зобов’язав провести розрахунки з
С. Яковенком до 15.12.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з С. Яковенком у строк до 19.01.2010 року (включно).
Рішення ДК не виконано.

6) 27.10.2009 року до ДК надійшла заява футболіста О. Оніщенка про
невиконання ФК «Зірка» перед ним зобов’язань за контрактом та невидачі йому
трудової книжки. Дана заява була направлена до клубу для розгляду по суті та
надання пояснень з приводу непроведення розрахунків з футболістом. Клубом
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проігноровано звернення щодо проведення розрахунків з футболістом по заробітній
платі, трудова книжка йому не видана.
ДК рішення від 20.11.2009 року № 18 зобов’язав провести розрахунки з
О. Оніщенком до 30.11.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 03.12.2009 року № 19 зобов’язав провести розрахунки з
О. Оніщенком до 15.12.2009 року. Клуб рішення ДК не виконав.
ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з О. Оніщенком у строк до 19.01.2010 року (включно).
Рішення ДК не виконано.

7) ДК рішенням від 15.10.2010 року зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград узгодити
графік та провести розрахунки з М. Хомичем у строк до 19.01.2010 року (включно).
Рішення ДК не виконано.
8) ДК рішенням від 20.11.2009 року № 18 за невиконання умов контрактів з
футболістами А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком,
О. Оніщенком та невиконання рішень ДК з цього питання – застосував до клубу
дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкового внеску у розмірі 5000 гривень. Рішення
клубом не виконано, внески не сплачені.
ДК рішення від 03.12.2009 року № 19 за ігнорування та невиконання рішень ДК,
порушення статутних і регламентних вимог ФФУ та ПФЛ, враховуючи повторність
порушення - застосував клубу дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкового внеску у
розмірі 6000 гривень. Рішення клубом не виконано, внески не сплачені.
Обговоривши питання по суті та проаналізувавши наявні документи ДК
приходить до висновку:
1. ДК неодноразово розглядав звернення вищезазначених футболістів,
надавав можливість клубу провести відповідні заходи для погашення заборгованості
перед ними, попереджував і застосовував дисциплінарні санкції за невиконання
рішень ДК та зобов’язував у встановлені терміни провести остаточні розрахунки. Але
ФК «Зірка» Кіровоград не виконує і ігнорує рішення ДК, чим грубо порушено статутні
та регламентні вимоги ФФУ та ПФЛ.
2. ФК «Зірка» Кіровоград має заборгованість по заробітній платі перед усіма
футболістами команди, чим грубо порушує контрактні зобов’язання, а також
законодавство України про оплату праці. Окрім того, зі сторони клубу не прийнято
ніяких заходів щодо реструктуризації боргу перед колишніми футболістами та
підписання з ними мирових угод.
3. Не проводячи повного та остаточного розрахунку з колишніми
футболістами, клуб порушив законодавство України про працю та конституційні
права футболістів, як громадян України.
Враховуючи рішення № 23 ДК від 15.01.2010 року 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 1 статті 43 Регламенту змагань, пункту 2.9 та 2.19 статті 8, пункту
3.8. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання та ігнорування
рішень ДК:
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1.1. Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Зірка» Кіровоград
дисциплінарні санкції у вигляді зняття 3 (трьох) турнірних очок.
1.2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед
команд I ліги після набуття чинності даного рішення
2. Зобов’язати футбольний клуб «Зірка» Кіровоград:
2.1. Провести розрахунки з футболістами, які звернулися з колективною заявою до
ПФЛ 31.01.2009 року (22 особи) у термін до 15.02.2010 року (включно).
2.2.
Погасити
заборгованість
перед
колишніми
футболістами
клубу
А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком, О. Оніщенком та
М. Хомичем у термін до 15.02.2010 року (включно).
2.3. Погасити заборгованість перед ПФЛ по сплаті обов’язкових грошових внесків,
застосованих рішеннями ДК.
3. У порядку пункту 3.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ команду ФК «Зірка»
Кіровоград позбавити права реєструвати в ФФУ нових футболістів та не
допустити до заявки згідно із пунктом 22 статті 8 Регламенту змагань.
4. Пункт 3 цього рішення набуває чинності у разі невиконання ФК «Зірка» Кіровоград
пункту 2 цього рішення.
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 члена ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Дніпро-75»
Дніпропетровськ рішення ДК від 16.12.2009 року та від 28.12.2009 року в частині
несплати заявкових грошових внесків та грубе порушення статутних і регламентних
норм».
У ході слухань встановлено, що рішенням № 22 ДК від 28.12.2009 року дію
пункту І Рішення № 21 ДК від 16 грудня 2009 року у частині застосування
дисциплінарних санкцій до ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ та президента клубу
С. І. Дорошенка - за несплату заявкових грошових внесків та грубе порушення
статутних і регламентних норм – призупинено на строк до 21 січня 2010 року.
28 січня 2010 року до адміністрації ПФЛ надійшов лист від ФК «Дніпро-75»
Дніпропетровськ, в якому клуб гарантує сплати заявковий внесок у строк до 15
лютого 2010 року.
Обговоривши питання по суті, враховуючи клопотання клубу 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, статтею 83 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Дію пункту І Рішення № 21 ДК від 16 грудня 2009 року у частині застосування
дисциплінарних санкцій до ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ та президента клубу
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С. І. Дорошенка - за несплату заявкових грошових внесків та грубе порушення
статутних і регламентних норм – призупинити на строк до 15 лютого 2010 року
(включно).
2. Надати ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ кінцевий термін до 15 лютого 2010 року
(включно) для виконання рішення № 21 від 16.12.2009 року.
3. Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає.

