ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
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UNION OF FOOTBALL CLUBS
“PROFESSIONAL
FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE”
01001, 2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine

ПРОТОКОЛ № 2
м. Київ
пров. Музейний, 2-б

21 липня 2010 року
Початок роботи 10.00 год.

Порядок денний
1. Про продовження розгляду справи за заявою колишнього головного тренера
ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно І. Марущака щодо незгоди зі звільненням та
невиконанням клубом зобов’язань за контрактом.
2. Про продовження розгляду справи за заявою колишнього футболіста ФК
«Фенікс-Іллічівець» Калініно Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом
зобов’язань за контрактом.
3. Про продовження розгляду справи за заявою футболіста ФК «Зірка» Кіровоград
О. Морозова щодо невиконання клубом зобов’язань за контрактом.
4. Про невиконання ФК «Закарпаття» Ужгород рішення ДК від 15.07.2010 року в
частині погашення заборгованості перед колишнім футболістом клубу
А. Михайловим.
5. Про невиконання рішення ФК «Нива» Тернопіль рішень ДК від 14 квітня 2010 року
та від 09.06.2010 року в частині непроведення розрахунків з футболістами
Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком,
М. Нікітським та В. Куяновим, а також несплати ФК «Металург» Донецьк
компенсації за підготовку футболіста Ю. Путраша.
6. Про порушення Правил поведінки та пошкодження майна на стадіоні «Спартак»
м. Одеса вболівальниками команди «Чорноморець» Одеса 17.07.2010 року під час
1-го туру першої ліги між командами «»Чорноморець» Одеса – «Сталь» Алчевськ.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи за
заявою колишнього головного тренера ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно
І. Марущака щодо незгоди зі звільненням та невиконанням клубом зобов’язань за
контрактом».
На засідання запрошений та брав участь генеральний директор ФК «Фенікс Іллічівець» Е. А. Базилевич.
Заслухавши пояснення генерального директора ФК «Фенікс-Іллічівець»,
розглянувши надані ним документальні матеріали, обговоривши питання по суті та
керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2
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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. Розгляд справи продовжити на наступному засіданні ДК, яке відбудеться
28.07.2010 року об 10.00 год.
2. У порядку пункту 8 статті 66 Дисциплінарних правил ФФУ - явку президента ФК
«Фенікс-Іллічівець»
А.
В.
Рюмшина,
генерального
директора
клубу
Е. А.Базилевича, колишнього генерального директора клубу В. В. Косовського та
колишнього головного тренера клубу І. П. Марущака на засідання ДК - визнати
обов’язковою.
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 продовження розгляду справи за
заявою колишнього футболіста ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно Т. Михайлюка
щодо невиконанням клубом зобов’язань за контрактом».
На засідання запрошений та брав участь генеральний директор ФК «ФеніксІллічівець» Е. А. Базилевич.
У ході слухань встановлено наступне.
15 березня 2009 року між ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно та футболістом
Т. Михайлюком укладено контрактом строком дії до 15 березня 2011 року. В
лютому та квітні місяці 2010 року Т. Михайлюк звертався із заявами до
керівництва клубу про невиплату йому заробітної плати згідно додатку до контракту
за період з жовтня 2009 року по лютий 2010 року.
Генеральний директор клубу Е. А. Базилевич ознайомившись з оригіналом
додатку до контракту від 15.03.2009 року визнав заборгованість перед футболістом
О. Михайлюком за жовтень, грудень 2009 року та січень, лютий 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. Вимоги футболіста Т. Михайлюка задовольнити повністю.
2. Зобов’язати Громадську організацію «Футбольний клуб «Фенікс-Іллічівець»
Калініно виплатити колишньому футболістові клубу Т. Михайлюку заборгованість
по заробітній платі (за період жовтня 2009 року по лютий 2010 року) згідно додатку
до контракту від 15.03.2009 року на протязі семи днів з моменту отримання даного
рішення.
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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.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи за
заявою футболіста ФК «Зірка» Кіровоград О. Морозова щодо невиконання клубом
зобов’язань за контрактом».
На засіданні були присутні та приймали участь директор ТОВ «Футбольний
клуб «Зірка» Кіровоград А. Антонов. Футболіст О. Морозов та його представник
Н. І. Алядінов. Попередній розгляд справи відбувся 15.07.2010 року.
У ході слухань встановлено.
4 липня 2009 року футболіст О. Морозов уклав контракт з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград терміном дії до
10.06.2010 року. Розмір та виплата заробітної плати, а також підйомних обумовлено в
додатку № 1 до даного контракту. Зазначені документи відповідають вимогам
законодавства України про працю та положенням Регламенту Федерації футболу
України зі статусу і трансферу футболістів (далі Регламент) і вступили в силу з
моменту їх підписання.
10.06.2010 року до адміністрації ПФЛ надійшла заява О. Морозова про
невиконання ФК «Зірка» Кіровоград зобов’язань за контрактом, а саме
заборгованість по: заробітній платі за травень місяць та десять днів червня 2010
року, преміальних за 10 матчів ( за 6 перемог та 4 нічиї), невиплата підйомних та
компенсації за невикористану відпустку при звільненні.
Футболіст О. Морозов підтримав свої вимоги та пояснив, що зобов’язання по
заробітній платі за 2009 рік ФК «Зірка» Кіровоград перед ним виконав. У щорічній
відпустці він перебував з листопада 2009 року по січень 2010 року. За період
відпустки отримув заробітну плату, що підтверджується його власноручною
розпискою. З Положенням про преміювання він не ознайомлений. Розміри та порядок
виплат преміальних всім футболістам команди керівництво клубу повідомляло в
усній формі. Суми та строки виплати підйомних, які зазначені в Додатку № 1 до
контракту від 4.07.2009 року, були обумовлені та гарантовані колишнім директором
клубу О. В. Погрінчуком.
Директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов пояснив, що клуб визначає
часткову заборгованість перед О. Морозовим – це невиплата заробітної плати за
травень та десять днів червня 2010 року. В частині преміальних виплат
заборгованість заперечує, оскільки в клубі відсутнє Положення про преміювання
футбольної команди. Документи, які підтверджують виплату та отримання
преміальних, в клубі також відсутні. Вимоги О. Морозова про виплату підйомних не
підлягають задоволенню у зв’язку з відсутністю підпису керівника та печатки клубу в
додатку до контракту саме після цих зобов’язань.
Вивчивши та проаналізувавши документальні матеріали справи,
заслухавши сторони, обговоривши питання по суті, ДК пришов до висновку:
1) контракт та додаткова угода від 04.07.2009 року до нього, укладені з дотриманням
вимог чинного законодавства України та Регламенту ФФУ і мають юридичну силу.
2) ФК «Зірка» Кіровоград не виконав фінансові зобов’язання за контрактом від
04.07.2009 року та додатковою угодою до нього перед О. Морозовим в частині

невиплати

заробітної

плати
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та підйомних.

3) вимоги футболіста О. Морозова щодо невиплати преміальних за 10 матчів
задоволенню не підлягають у зв’язку із недоведеністю та відсутністю Положення
про преміювання футбольної команди «Зірка».
4) вимоги футболіста О. Морозова щодо невиплати при звільненні компенсації за
невикористану відпустку не підлягають задоволенню у зв’язку з перебуванням
О. Морозова у щорічній відпустці та отриманням заробітної плати за 2009 рік, що
підтверджується його розпискою.
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. Вимоги футболіста О. Морозова, викладені в заяві від 4.06.2010 року щодо
невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Зірка» Кіровоград фінансових зобов’язань за контрактом в частині невиплати
заробітної плати та підйомних – задовольнити. В частині сплати вихідної
допомоги при звільненні та преміальних - відмовити.
2. Зобов’язати
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Зірка» Кіровоград на протязі десяти днів з моменту отримання даного рішення
провести розрахунки та погасити наявну заборгованість перед футболістом
О. Морозовим згідно контракту від 4.07.2009 року та додатку до нього від
04.07.2009 року по заробітній платі – 13 333 ,33 гривень та підйомних у розмірі
6 000 дол. США.
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 невиконання ФК «Закарпаття»
Ужгород рішення ДК від 15.07.2010 року в частині погашення заборгованості перед
колишнім футболістом клубу А. Михайловим».
На засідання присутній футболіст А. Михайлов. Представники ФК
«Закарпаття» участі у засіданні не приймали.
У ході слухань встановлено.
01.07.2009 року ФК «Закарпаття» Ужгород уклав контракт з футболістом А.
Михайловим строком дії до 30.06.2010 року. На підставі угоди від 31.05.2010 року
зазначений контракт достроково розірваний. Клуб гарантійним листом від 08.06.2010
року зобов’язувався виплатити А. Михайлову заборгованість по заробітній платі та
преміальні у відповідні терміни.
08.07.2010 року до ДК надійшла заява А. Михайлова щодо невиконання
клубом зобов’язань за контрактом, а саме непогашення заборгованості по заробітній
платі та преміальним виплатам згідно гарантійного листа.
20.07.2010 року ДК зобов’язав ФК «Закарпаття» Ужгород погасити
заборгованість перед А. Михайловим по заробітній платі у строк до 20.07.2010 року
(включно), по преміальним – до 01.08.2010 року (включно).
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На
засіданні
футболіст
А. Михайлов повідомив, що клуб рішення ДК
не виконав, розрахунки з ним не провів. Зазначене підтвердив відповідною заявою.
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 Дисциплінарних правил ФФУ та пункту 59 Додатку 2
Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань – за
невиконання рішення ДК - зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Закарпаття» Ужгород
перерахувати на розрахунковий
рахунок Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у сумі
2500 (дві тисячі пятсот) гривень не пізніше 7-ми діб від дати отримання рішення
ДК.
2. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Закарпаття» Ужгород виконати рішення ДК від 15.07.2010 року в частині
погашення заборгованості по заробітній платі перед колишнім футболістом клубу
А. Михайловим у строк до 23.07.2010 року (включно).
3. Пункту 1 набирає чинності у разу невиконання ФК «Закарпаття» Ужгород пункту 2
даного 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.
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання рішення ФК «Нива»
Тернопіль рішень ДК від 14 квітня 2010 року та від 09.06.2010 року в частині
непроведення розрахунків з футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим,
Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським та В. Куяновим, а також
несплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку футболіста Ю. Путраша».
Розглянувши матеріали, враховуючи сплату ФК «Нива» Тернопіль заявкового
внеску на сезон 2009-2010 року та сезон 2010-2011 роки, 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:
Враховуючи рішення ДК від 14 квітня 2010 року в частині непроведення
розрахунків з футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим,
Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським та В. Куяновим, а також
несплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку футболіста
Ю. Путраша – заборонити заявку команді «Нива» Тернопіль без надання листа клубу
з гарантією щодо погашення заборгованості у строк до 1.09.2010 року або надання
мирових угод, укладених між сторонами.
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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.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про порушення Правил поведінки та
пошкодження майна на стадіоні «Спартак» м. Одеса вболівальниками команди
«Чорноморець» Одеса 17.07.2010 року під час 1-го туру першої ліги між командами
«Чорноморець» Одеса – «Сталь» Алчевськ».
Згідно із записами у рапорті делегата матчу Ю. Власенка – на 82 хвилині на
поле вибіг вболівальник у зв’язку з чим матч був призупинений. На 83 хвилині під час
зупинки матчу, знову вибіг вболівальник на поле. На 84 хвилині - у секторі
вболівальників команди господарів – глядачі виламували сидіння та кидали їх на
бігову доріжку стадіону (близько 90 штук). Це порушення було на протязі однієї
хвилини, після чого вболівальники вели себе коректно. На даний
інцидент
працівники органів правопорядку не відреагували.
За інформацією заступника начальника Одеського відділу внутрішніх справ
О. Вдовиченка, який був відповідальним за роботу міліції під час матчу,
адміністративних мір до порушників правопорядку не приймалось.
Розглянувши 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,
пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
Зобов’язати ФК «Чорноморець» Одеса надати всебічне пояснення щодо
інцидентів 17.07.2010 року під час 1-го туру першої ліги між командами
«Чорноморець» Одеса – «Сталь» Алчевськ, а також з питання дотримання клубом
вимог Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з
футболу.
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.

