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14 квітня 2010 року  
Початок роботи 12.00 год. 

ПРОТОКОЛ № 33 

Порядок денний 

1. Про продовження розгляду справи за зверненням ФК «Оболонь» щодо несплати 
ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна. 

 
2. Про продовження розгляду справи щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів 

рішення ДК від 12.03.2010 року в частині проведення розрахунків із  
С. Островським. 

                                                                                       
3. Про виконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ рішення ДК від 31.03.2010 року 

№ 31 в частині проведення розрахунків у повному обсязі перед футболістом  
А. Орлатим. 

 
4. Про інцидент, який стався 24.03.2010 року перед матчем 19-го туру першості 

першої ліги між командами «ФК «Харків» - «Прикарпаття « Івано-Франківськ. 
                                                                                   
5. Про невиконання  ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 12 березня 2010 року № 28 

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 сплатити ФК «Металург» Донецьк компенсацію за підготовку 
футболіста Ю. Путраша. 

 
6. Про вилучення футболістів команди «Металург-2» Запоріжжя А. Ключика та  

С. Дяченка 11.04.2010 року під час матчу 19-го туру першості другої ліги між 
командами «Металург-2» Запоріжжя – «Шахтар» Свердловськ. 

 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи за 
зверненням ФК «Оболонь» щодо несплати ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ 
компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна». 
 До ДК 13.04.2010 року надійшов лист ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ про 
неможливість прибуття на засідання у зв’язку з проведення 14.04.2010 року матчу 
Кубку Ліги між командами ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Рось» Біла Церква. 
 
 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, 
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пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 
Вирішили: 
Розгляд справи перенести на наступне засідання ДК за обов’язкової участі 

директора ФК «Оболонь» Київ О. Н. Злотоябка, президента ФК «Гірник-Спорт» 
П. М. Каплуна та футболіста І. Зубахіна. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про продовження розгляду справи щодо 
невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 12.03.2010 року в частині 
проведення розрахунків із С. Островським». 
 На засідання були запрошені та приймали участь спортивний директор клубу  
І. М. Ушарук та тренер С. Островський. 
 

У ході слухань справи встановлено. 
Рішенням від 15.01.2010 року № 23 ДК зобов’язав ФК «Десна» Чернігів 

провести остаточні розрахунки з С. Е.  Островським у термін до 20.02.2010 року 
(включно). Рішення ДК клубом не виконано. 

 
Рішенням від 12.03.2010 року № 28 ДК зобов’язав ФК «Десна» Чернігів у 

кінцевий термін до 20.03.2010 року (включно) провести  остаточні розрахунки  
із С. Е. Островським. Рішення ДК клубом не виконано.  

26.03.2010 року до ДК надійшла заява С. Е. Островського про непогашення 
заборгованості перед ним ФК «Десна» Чернігів, у зв’язку з чим він просить прийняти 
міри до клубу. 

Розглянувши документальні матеріали справи, ДК 31.03.2010 року рішенням 
№ 31 застосував до ФК «Десна» Чернігів дисциплінарні санкції у вигляді сплати 
обов’язкового грошового внеску у розмірі 1000 гривень, а також для проведення 
розрахунків з С. Е. Островським надав кінцевий термін до 13.04.2010 року (включно). 
Рішення ДК клуб знову не виконав. 

12.04.2010 року до ДК надійшла заява ФК «Десна» Чернігів про перегляд 
рішення ДК від 15.01.2010 року за нововиявленими обставинами. У своїй заяві клуб 
зазначає, що нововиявленими обставинами на даний час є те, що  
С. Е. Островський ввів членів ДК в оману, у трудових відносинах з клубом не 
перебував, визначену контрактом роботу не виконував, підписи на контракті не є 
дійсними, його прізвище в табелі робочого часу відсутнє (на попередніх засіданнях 
ДК представник клубу відзначав протилежне). Клуб просить скасувати рішення ДК від 
15.01.2010 року, призначити проведення почеркознавчої експертизи по справі, а на 
період додаткової перевірки зупинити рішення ДК від 31.03.2010 року. 

Спортивний директор ФК «Десна» Чернігів І. М. Ушарук підтвердив, що  
С. Е. Островський перебував у трудових відносинах з клубом, але трудової книжки до 
клубу не надавав. Вимоги, які викладені у заяві від 12.04.2010 року, підтримує 
повністю. У той же час, заявив клопотання про перенесення розгляду справи на 
наступне засідання ДК. 

 
Присутній С. Е. Островський пояснив, що контракт він укладав з ФК «Десна» 

Чернігів 02 березня 2009 року, при підписанні якого були присутні президент клубу  
В. О. Коротков (на той час) та головний тренер команди М. М. Дунець (на той час). 
Контракт був укладений у трьох оригінальних екземплярах, один з яких він надав до 
ДК. Окрім того, С. Е. Островський зазначив, що виконував роботу тренера - 
селекціонера, як і передбачено контрактом, а також доручення президента клубу та 
головного тренера. З наказом про прийняття на роботу його не знайомили, клуб у 
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прийнятті трудової книжки відмовив. В червні 2009 року С. Е. Островський звернувся 
до керівництва клубу з проханням видати йому заробітну плату за відпрацьований 
період. Однак віце-президент клубу В. І. Сулима відмовив йому в цьому з невідомих 
причин. На даний час С. Е. Островський підтверджує свої вимоги щодо 
заборгованості ФК «Десна» Чернігів по заробітній платі  у сумі 12 000 гривень. 

 
Заслухавши сторони та проаналізувавши документальні матеріали справи, ДК 

прийшов до висновку: 
1. Контракт між С. Е. Островським та ПП «ФК Десна» Чернігів укладено відповідно до 

чинного законодавства та регламентних норм, підписи сторін, які завірені 
печаткою клубу сумнівів не викликають. Контракт підтверджує перебування 
працівника у трудових відносинах з клубом. Відповідно до частини в) пункту 8 ст. 
8 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів контракт зареєстровано в 
ПФЛ. 

2. Рішення  ДК від 15.01.2010 року, 12.03.2010 року та 31.03.2010 року клубу було 
оголошено відразу ж після прийняття присутньому на засіданнях спортивному 
директорові клубу І. М. Ушаруку, а також направлено до клубу факсимільним 
зв’язком, що підтверджується відповідними документами. Рішення ДК не були 
оскаржені клубом у встановленому Дисциплінарними правилами ФФУ порядку. 

3. ФК «Десна» Чернігів не надав доказів щодо розгляду справи за нововиявленими 
обставинами. 

 
 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 у заяві від 12.04.2010 року Приватного 
підприємства «Футбольний клуб «Десна» Чернігів,  - відмовити у повному обсязі 
за відсутністю правових підстав. 

 
2.  Вимоги С. Е. Островського щодо заборгованості ФК «Десна» Чернігів по заробітній 

платі у сумі 12 000 гривень задовольнити повністю і зобов’язати клуб провести 
розрахунки з ним до 21.04.2010 року (включно). 

 
3. У разі невиконання ФК «Десна» Чернігів пункту 2 цього рішення, розглянути 

питання щодо застосування до клубу дисциплінарних санкцій у вигляді 
позбавлення турнірних очок. 
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 виконання ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ рішення ДК від 31.03.2010 року № 31 в частині проведення розрахунків у 
повному обсязі перед футболістом А. Орлатим». 
 
 Рішенням ДК від 31.03.2010 року зобов’язав ФК «Прикарпаття» Івано-
Франківськ провести заходи щодо погашення заборгованості по заробітній платі та 
преміальних перед футболістом О. Орлатим у термін 13.04.2010 року (включно). 
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 До ДК 13 квітня 2010 року надійшла заява колишнього футболіста ФК 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ  А. Орлатого  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  
     А. Орлатого щодо невиконання ФК «Прикарпаття» Івано - Франківськ  

контрактних зобов’язань - закрити. 
 
2.  Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про інцидент, який стався 24.03.2010 
року перед матчем 19-го туру першості першої ліги між командами «ФК «Харків» - 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ». 
 
 У ході слухань встановлено. 
 Згідно із записами у рапорті делегата матчу А. Яблонського - за півтори години 
до початку матчу в підтрибунному коридорі стадіону «Рух» відбувся інцидент між 
адміністратором ФК «Прикарпаття» Я. Ремиком та тренером команди ФК «Харків»  
Ю. Сивухою, який нецензурно обізвав Я. Ремика, за що останній штовхнув його. При 
цьому був присутній лікар команди ФК «Прикарпаття» С. Скидоненко. Про даний 
інцидент делегат А. Яблонський повідомив представників правоохоронних органів та 
керівництво обох команд.  
 Тренер команди «ФК Харків» Ю. Сивуха вибачився перед адміністратором 
команди «Прикарпаття» Я. Ремиком,  претензій один до одного не мають. 
 
 За результатами службового розслідування по даному інциденту, ФК 
«Прикарпаття» Івано – Франківськ попередив адміністратора Я. Ремика. 
 
 Враховуючи, що представники обох команд поводилися недостойно, їх 
поведінка є неетичною та некоректною під час виконання ними трудових обов’язків, 
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 та 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. У порядку пункту 1.7. статті 8 та пункту 2.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ– 
за неетичну та некоректну поведінку тренера команди ФК «Харків» Юрія Сивуху 
та адміністратора команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ Ярослава  Ремика 
24.03.2010 року перед початком матчу 19-го туру першості першої ліги між 
командами «ФК «Харків» - «Прикарпаття» Івано-Франківськ – попередити. 
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2. Рекомендувати керівництву ФК «Харків» розглянути питання про порушення 
трудової дисципліни Ю. Сивухою відповідно до вимог законодавства України про 
працю та укладеного з ним контракту. Про прийняті заходи повідомити ДК. 

 
 

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 «Нива» Тернопіль 
рішення ДК від 12 березня 2010 року № 28 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 сплатити ФК «Металург» 
Донецьк компенсацію за підготовку футболіста Ю. Путраша». 
 
 До ДК надійшла копія листа, в якому ФК «Нива» Тернопіль гарантує провести 
розрахунки з ФК «Металург» Донецьк компенсацію за підготовку футболіста  
Ю. Путраша у строк до 01.06.2010 року. 
 
 Листом за вих. № 03/04 ФК «Нива» Тернопіль підтвердив графік проведення 
розрахунків з  В. Куяновим у строк до 20.08.2010 року. 
  
 Враховуючи викладене, 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. Надати ФК «Нива» Тернопіль строк до 01.06.2010 року для погашення 
заборгованості перед ФК «Металург» Донецьк по компенсації за підготовку 
футболіста Ю. Путраша. 

 
2. Затвердити графік погашення заборгованості ФК «Нива» Тернопіль перед 

колишнім футболістом клубу В. Куяновим. 
 
3. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль провести розрахунки Д. Саркисом, В. 

Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським у 
місячний термін з моменту отримання  цього рішення. 

 
4. У разі невиконання ФК «Нива» Тернопіль пункт 1 та 3 цього рішення розглянути 

питання розглянути питання щодо застосування до клубу дисциплінарних санкцій 
у вигляді позбавлення турнірних очок. 

 
 

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. 
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 VІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболістів команди 
«Металург-2» Запоріжжя А. Ключика та С. Дяченка 11.04.2010 року під час матчу 19-
го туру першості другої ліги між командами «Металург-2» Запоріжжя – «Шахтар» 
Свердловськ». 
 
 Згідно із записами у рапортах арбітра С. Томачьова на 42 хвилині матчу 
футболіст команди «Шахтар» Свердловськ В. Якушин в центрі поля затримав руками 
футболіста команди «Металург-2» Запоріжжя А. Ключика, який в свою чергу спочатку 
відмахнувся рукою, а потім ногою з риском нанесення травми. За намагання нанести 
удар супернику рукою, а потім ногою під час матчу футболіст А. Ключик  вилучений з 
поля. Це підтверджено і в рапорті делегата матчу А. Литвиненка. 
 
 Згідно із записами у рапортах арбітра С. Томачьова на 43 хвилині матчу 
футболіста команди «Шахтар» Свердловськ, який володів м’ячем, атакував футболіст 
команди «Металург-2» Запоріжжя С. Дяченко. Він стрибнув на суперника (була 
присутня фаза польоту), тим самим застосував черезмірну силу. За порушення 
Правил гри С. Дяченко був вилучений з поля. Це підтверджено і в рапорті делегата 
матчу А. Литвиненка. 
 
 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 та 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. У порядку пункту 3 статті 8, пункту 3 статті 11, статті 35  та враховуючи статтю 39 
Дисциплінарних правил ФФУ – за спробу здійснити порушення з риском 
нанесення травми - відсторонити футболіста команди «Металург-2» Запоріжжя 
Андрія Ключика на 1 (один) матч. 

 
2. У порядку частини б) пункту 2 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення 
травми – відсторонити футболіста команди «Металург-2» Запоріжжя Семена 
Дяченка на 2 (два) матчі. 

 
 

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. 

 
 


