
 

ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА 

ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ” 

UNION OF FOOTBALL CLUBS 
“PROFESSIONAL 

FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE” 

Україна, 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2б 01001,  2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

12 березня 2010 року  
Початок роботи 14.00 год. 

ПРОТОКОЛ № 28 

Дисциплінарний комітет (далі – ДК) проводить засідання у складі: 

Голова ДК: - Гречко Ю. Л. 

Члени ДК:  

– Голубєв О. В. 
– Хлус В. І. 
– Шандрук О. Т. 
 

У засіданні бере участь президент ПФЛ Бальчос М. В. 

 
Порядок денний 

1. Про виконання ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 в 
частині сплати другої частини заявкового внеску у сумі 185 000 гривень. 

 
2. Про виконання ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 в 

частині погашення заборгованості перед колишнім футболістом клубу П. Малим. 
 
3. Про виконання ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 в 

частині погашення заборгованості перед колишнім футболістом клубу  
Р. Годованим. 

 
4. Про невиконання  ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 

в частині проведення розрахунків з футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком,  
О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським та  
В. Куяновим, а також сплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку 
футболіста Ю. Путраша. 

 
5. Про невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 15 січня 2010 року № 23 в 

частині погашення заборгованість перед О. Маклаковим, М. Дунцем,  
Я. Бобиляком, а також проведення розрахунків з С. Островським. 

 
6. Про виконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26  в 

частині по сплаті обов’язкових грошових внесків, а також проведення розрахунків з 
футболістами, які звернулися з колективною заявою до  ПФЛ 31.10.2009 року  
(22 особи) та перед М. Кучинським і О. Ремезовським. 
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7. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26  
в частині погашення заборгованості перед колишніми футболістами клубу  
А. Скрипником, С. Яковенком, О. Оніщенком та М. Хомичем. 

 
8. Про несплату 50 % третьої частини річних заявкових грошових внесків на участь у 

першостях України з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної 
ліги у терміни, встановлені Регламентом змагань сезону 2009/2010 років та 
постановами Центральної Ради Професіональної футбольної ліги від 21 січня 2010 
року № 1 та від 17 лютого 2010 року № 5. 

 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Нива» Тернопіль 
рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 в частині сплати другої частини заявкового 
внеску у сумі 185 000 гривень». 
 
 За офіційною інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ФК 
«Нива» Тернопіль сплатив другу частину заявкового внеску, передбаченого 
Регламентом змагань на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років, повністю. 
 
 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 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по справі 
     несплати ФК «Нива» Тернопіль другої частини заявкового внеску на участь у 

змаганнях сезону 2009/2010 років – закрити. 
 
2. Дозволити заявку команді «Нива» Тернопіль та реєстрацію в ФФУ нових 

футболістів. 
 
3. Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Нива» Тернопіль 
рішення ДК від 24 лютого 2010 року № 27 в частині погашення заборгованості перед 
колишнім футболістом клубу П. Малим». 
 
 До адміністрації ПФЛ 5 березня 2010 року надійшла заява колишнього 
футболіста ФК «Нива» Тернопіль  П. Малого  про погашення клубом 
заборгованості  перед ним.  
 
 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 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по заяві  
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     П. Малого щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль контрактних зобов’язань – 
закрити. 

 
2.  Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
 

 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Нива» Тернопіль 
рішення ДК від 24 лютого 2010 року № 27 в частині погашення заборгованості перед 
колишнім футболістом клубу Р. Годованим». 
 
 До адміністрації ПФЛ 9 березня 2010 року надійшла заява колишнього 
футболіста ФК «Нива» Тернопіль  Р. Годованого  про погашення клубом 
заборгованості  перед ним.  
 

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 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по заяві  
     Р. Годованого щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль контрактних зобов’язань- 

закрити. 
 
2.  Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про невиконання  ФК «Нива» Тернопіль 
рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26 в частині проведення розрахунків з 
футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком,  
М. Ковальчуком, М. Нікітським та В. Куяновим, а також сплати ФК «Металург» 
Донецьк компенсації за підготовку футболіста Ю. Путраша». 
 
 Обговоривши питання, враховуючи погашення клубом заборгованості перед 
окремими футболістами та ПФЛ, 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. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль у кінцевий термін до 01.04.2010 року (включно) 
сплатити ФК «Металург» Донецьк компенсацію за підготовку футболіста  
Ю. Путраша та провести розрахунки  з колишніми футболістами клубу 
Д. Саркісом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком,  
М. Ковальчуком, М. Нікітським, та В. Куяновим. 
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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. 

 
 
 
 

      V. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Десна» Чернігів 
рішення ДК від 15 січня 2010 року № 23 в частині погашення заборгованість перед  
О. Маклаковим, М. Дунцем, Я. Бобиляком, а також проведення розрахунків з  
С. Островським». 
 У ході слухань встановлено, що ФК «Десна» Чернігів частково погасив 
заборгованість перед М. Дунцем та Я. Бобиляком. Цю інформацію вони особисто 
підтвердили членам ДК в телефонній розмові під час засідання. Окрім того, присутній 
на засіданні спортивний директор клубу І. М. Ушарук повідомив, що в клубі 
покращилося фінансове положення. У зв’язку із появою нових партнерів та 
спонсорів,  клуб матиме можливість погасити заборгованість у найкоротші терміни. 
  
 Обговоривши питання, враховуючи те, що клуб розпочав погашення 
заборгованості перед колишніми тренерами,  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 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання 
рішення ДК від 15 січня 2010 року № 23 в частині погашення заборгованість перед  
О. Маклаковим, М. Дунцем, Я. Бобиляком, а також проведення розрахунків з  
С. Островським – ФК «Десна» Чернігів – попередити. 

 
2.  Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів у кінцевий термін до 20.03.2010 року (включно) 

провести статочні розрахунки з О. Маклаковим, М. Дунцем, Я. Бобиляком та  
С. Островським. 

 
3. Допустити до заявки команду «Десна» Чернігів та дозволити реєструвати у ФФУ 

нових футболістів. 
 

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. 
 
 

 VІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Зірка» Кіровоград 
рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26  в частині по сплаті обов’язкових грошових 
внесків, а також проведення розрахунків з футболістами, які звернулися з 
колективною заявою до  ПФЛ 31.10.2009 року (22 особи) та перед М. Кучинським і  
О. Ремезовським». 
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 За офіційною інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ, 
ФК «Зірка» Кіровоград сплатив обов’язкові грошові внески, застосовані рішеннями ДК 
та встановлені Регламентом змагань у повному обсязі. 
 
 До адміністрації ПФЛ 22 лютого 2010 року надійшли розписки від футболістів 
(22 особи), які зверталися із колективною заявою від 31.10.2009 року, про погашення 
клубом перед ними заборгованості по заробітній платі у повному обсязі. 
 
 Окрім того, до адміністрації ПФЛ надійшли розписки М. Кучинського та  
О. Ремезовського про погашення клубом заборгованості  перед ними.  
 
 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 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по колективній 
заяві футболістів (22 особи) від 31.10.2009 року щодо невиконання ФК «Зірка» 
Кіровоград контрактних зобов’язань - закрити. 

 
2. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по зверненнях 

М. Кучинського та О. Ремезовського щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград 
контрактних зобов’язань - закрити. 

 
3. У порядку статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ провадження по несплаті ФК 

«Зірка» Кіровоград обов’язкових грошових внесків, застосованих рішеннями 
ДК та встановлених Регламентом змагань - закрити. 

 
4. Допустити до заявки команду «Зірка» Кіровоград та дозволити в ФФУ реєстрацію 

нових футболістів. 
 
5.  Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
 
 

VІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград 
рішення ДК від 16 лютого 2010 року № 26  в частині погашення заборгованості перед 
колишніми футболістами клубу А. Скрипником, С. Яковенком, О. Оніщенком та  
М. Хомичем». 
 
 До адміністрації ПФЛ 9 березня 2010 року надійшло письмове звернення  
І. Скоропашкіна, який є офіційним представником футболістів А. Скрипника,  
С. Яковенка та О. Оніщенка, в якому він збільшив розмір фінансових вимог перед 
клубом та вважає їх такими, що підлягають задоволенню. Однак, ФК «Зірка» 
Кіровоград у своєму листі від 12 березня 2010 року за вих. № 22 визнає 
заборгованість перед зазначеними футболістами у тих розмірах, які були викладені у 
їхніх перших заявах і гарантує у найкоротші терміни провести з ними остаточні 
розрахунки. Ці вимоги задоволені наступними рішеннями ДК: 

- по заяві від 13.10.2009 року А. Скрипника – рішення від 15.10.2009 року № 15; 
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- по заяві від 05.10.2009 року С. Яковенка – рішення від 20.11.2009 року №18; 
- по заяві від 27.10.2009 року О. Оніщенка – рішення від 20.11.2009 року № 18; 
- по заяві від 16.11.2009 року М. Хомича – рішення від 15.01.2010 року № 23. 

 
За невиконання ФК «Зірка» Кіровоград саме цих рішень, ДК застосовував до 

клубу дисциплінарні санкції, передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ. Інші 
вимоги футболісти не заявляли і ДК не розглядались. 
   
 Обговоривши питання та розглянувши наявні документальні матеріали, ДК 
прийшов до висновку: 

1) відмовити представнику футболістів І. Скоропашкіну у задоволенні вимог, 
викладених у зверненні від 09 березня 2010 року. 

 
 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 задоволенні вимог, викладених в зверненні представника футболістів  
І. Скоропашкіна – відмовити. 

 
2. Зобов’язати ФК «Зірка» Кіровоград у кінцевий термін до 01.04.2010 року 

(включно) провести остаточні розрахунки з колишніми футболістами клубу  
А. Скрипником, С. Яковенком, О. Оніщенком та М. Хомичем згідно із вимогами, які 
викладені у перших їх зверненнях. 

 
3. Терміново  видати О. Оніщенку трудову книжку. 
 

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. 

 
 
 VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про несплату 50 % третьої частини річних 
заявкових грошових внесків на участь у першостях України з футболу серед команд 
клубів Професіональної футбольної ліги у терміни, встановлені Регламентом змагань 
сезону 2009/2010 років та постановами Центральної Ради Професіональної 
футбольної ліги від 21 січня 2010 року № 1 та від 17 лютого 2010 року № 5». 
 
 У ході слухань встановлено наступне. 
 Постановою Центральної Ради ПФЛ від 21 січня 2010 року № 1 встановлено 
кінцевий термін 15 лютого 2010 року (включно) для перерахування клубами 50 % 
третьої частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 року. 
 
 Постановою Центральної Ради ПФЛ від 17 лютого 2010 року № 5 зобов’язано 
футбольні клуби: «Кримтеплиця» Молодіжне, «Нива» Тернопіль, «Прикарпаття» 
Івано-Франківськ, «Десна» Чернігів, «Сталь» Алчевськ, ФК «Харків», «Арсенал» Біла 
Церква, «Динамо» Хмельницький, «Буковина» Чернівці, «Карпати» Львів (команда 
«Карпати-2»), «Верес» Рівне, «Єдність» Плиски, ФК «Суми» Суми, «Гірник» Кривий 
Ріг, «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Кремінь «Кременчук та «Металург» Запоріжжя 
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(команда «Запоріжжя-2») погасити заборгованість по сплаті 50% третьої частини 
заявкового внеску у кінцевий термін до 26 лютого 2010 року (включно). У разі 
невиконання вимог, ЦР цією ж постановою рекомендувала ДК розглянути питання 
про зняття з клубів-боржників турнірних очок.  
  
 За офіційною інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності, 
станом на 12 березня 2010 року не сплатили 50% третьої частини заявкового внеску 
наступні футбольні клуби: «Верес» Рівне, ФК «Суми» Суми, «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ, «Гірник» Кривий Ріг. 
 Футбольні клуби «Нива» Тернопіль, «Десна» Чернігів  та ФК «Харків» Харків 
сплатили частково. 
 За офіційною інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності 
виконали постанову ЦР від 17 лютого 2010 року № 5  частині сплати 50 % третього 
річного внеску з порушенням строку наступні футбольні клуби: «Арсенал» Біла 
Церква, «Кримтеплиця» Молодіжне та «Сталь» Алчевськ. 
 
 Обговоривши питання 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. Продовжити встановлений постановою Центральної Ради від 17 лютого 2010 року 
№ 5 кінцевий термін сплати 50 % третьої частини річних заявкових грошових 
внесків – до 1300 год. 17 березня 2010 року. 

 
2. У разі несплати 50 % третьої частини річного заявкового грошового внеску у 

встановлений термін - у порядку пункту 2.9. статті 8 та пункту 3.8. статті 13 
Дисциплінарних правил ФФУ футбольні клуби: «Нива» Тернопіль, «Десна» 
Чернігів, ФК «Харків», «Верес» Рівне, ФК «Суми» Суми, «Дніпро-75» 
Дніпропетровськ, «Гірник» Кривий Ріг - автоматично будуть позбавлені 3 (трьох) 
турнірних очок. 

 

3. При вступі в силу пункту 2 даного рішення адміністрації Професіональної 
футбольної ліги внести відповідні зміни до турнірних таблиць змагань серед 
команд першої та другої ліг. 

4.  Звернути увагу керівників зазначених футбольних клубів, що у разі подальшого 
невиконання регламентних норм та повторного ігнорування рішень Органів ПФЛ - 
до клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції, передбачені 
Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 
5. У порядку пункту 2.9. статті 8 та пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ 

футбольні клуби: «Арсенал» Біла Церква, «Кримтеплиця» Молодіжне та «Сталь» 
Алчевськ - за несвоєчасну сплату 50 % третьої частини річних заявкових внесків – 
попередити. 

 
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. 

 
 


