
 

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 

ПРОТОКОЛ № 40 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

09 червня 2010 року  
Початок роботи 12.00 год. 

Порядок денний 

1. Про вилучення футболіста команди ПФК «Севастополь»  О. Шутова та футболіста 
команди ФК «Львів» О. Леонідова 02.06.2010 року у матчі 17-туру першості першої 
ліги між командами ФК «Львів»  –  ПФК «Севастополь». 

 
2. Про вилучення футболіста команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ В. Подригулі 

та футболіста команди ФК «Волинь» Луцьк А. Грінченка 05.06.2010 року у матчі 33-
туру першості першої ліги між командами «Волинь» Луцьк  - «Прикарпаття» Івано-
Франківськ. 

 
3. Про неявку команди «Десна» Чернігів без поважних причин 05.06.2010 року на 

матч 33-туру першості першої ліги між командами «Сталь» Алчевськ – «Десна» 
Чернігів. 

                                                                                                                                                      
4. Про неявку команди ФК «Харків» Харків без поважних причин 05.06.2010 року на 

матч 33-туру першості першої ліги між командами ФК «Харків» Харків – 
«Енергетик» Бурштин. 

 
5. Про порушення громадського порядку та неналежну поведінку вболівальниками 

команди Нива» Вінниця 06.06.2010 року під час фінального матчу Кубка Ліги між 
командами «Нива» Вінниця – «Гірник-Спорт» Комсомольськ. 

 
6. Про колективну заяву футболістів команди «Сталь» Алчевськ» (20 осіб) щодо 

непогашення заборгованості по заробітній платі за 2009 рік». 
                                                                                    
7. Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль 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. 

                                                                                  
8. Про несплату окремими футбольними клубами 50% третьої частини заявкового 

внеску на проведення змагань сезону 2009/2010 років відповідно до регламентних 
вимог та постанови ЦР від 21.01.2010 р.  

 
9. Про невиконання окремими футбольними клубами рішення ДК від 31.03.2010 року 

в частині сплати заявкового внеску на проведення змагання «КУБОК ЛІГИ». 
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10. Про заборгованість окремих футбольних клубів щодо сплати обов’язкових 
грошових внесків, встановлених рішеннями ДК протягом першого кола змагань та 
весінньої частини другого кола змагань сезону 2009/2010 років.  

 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди ПФК 
«Севастополь»  О. Шутова та футболіста команди ФК «Львів» О. Леонідова 
02.06.2010 року у матчі 17-туру першості першої ліги між командами ФК «Львів»  –  
ПФК «Севастополь». 
  
 У ході слухань встановлено наступне. 
 Згідно із записами у рапортах арбітра А. Абдули на 19 хвилині матчу футболіст 
команди ПФК «Севастополь» О. Шутов у центрі полі порушив Правила гри (затримка 
суперника руками), після чого гра була зупинена. Футболіст О. Шутов навмисно 
ударив ногою із-заду по ногам футболіста команди ФК «Львів» О. Леонідова. 
Останній, в свою чергу, повернувся і навмисно ударив рукою в лице О. Шутова. За це 
порушення футболісти О. Шутов та О. Леонідова були вилучені арбітром з поля. 
 Це зазначено і в рапорті делегата матчу І. Хібліна. 
 
 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, пунктами 4 та 7 статті 73,  
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку частини б) пункту 3 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем після зупинки матчу – 
відсторонити футболіста команди ПФК «Севастополь» Олександра Шутова на 3 
(три) матчі. 

 
2. У порядку частини б) пункту 3 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 

навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем після зупинки матчу – 
відсторонити футболіста команди ФК «Львів» Олега Леонідова на 3 (три) матчі. 

 
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення 

може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24  

Голосували: «за» - одноголосно 

           ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про вилучення футболіста команди 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ В. Подригулі та футболіста команди ФК «Волинь» 
Луцьк А. Грінченка 05.06.2010 року у матчі 33-туру першості першої ліги між 
командами «Волинь» Луцьк  - «Прикарпаття» Івано-Франківськ. 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра В. Романова – на 84 хвилині матчу 
футболіст команди «Прикарпаття» Івано-Франківськ В. Подригуля у боротьбі за м’яч 
стрибнув ногами і промахнувшись ударив ногою в область живота футболіста 
команди ФК «Волинь» Луцьк А. Гринченко. У свою чергу останній, у відповідь на дії 
суперника, відштовхнув його рукою в лице.  
 За це порушення футболісти А. Грінченко та В. Подригуля були вилучені 
арбітром з поля. Це зазначено і в рапорті делегата матчу В. Шельменка. 
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 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, пунктами 4 та 7 статті 73,  
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку частини г) пункту 1 Додатку № 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за удар 

суперника ногою в боротьбі за м’яч – відсторонити футболіста команди ФК 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ Вадима Подригулю на 1 (один) матч. 

 
2. У порядку частини а) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за грубий 

поштовх суперника руками під час гри - відсторонити футболіста команди ФК 
«Волинь» Луцьк Андрія Гринченка на 2 (два) матча. 

 
 

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 Голубєва О. В. «Про неявку команди «Десна» Чернігів 
без поважних причин 05.06.2010 року на матч 33-туру першості першої ліги між 
командами «Сталь» Алчевськ – «Десна» Чернігів». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра К. Труханова та делегата М. Даневича – 
матч першості першої ліги між командами «Сталь» Алчевськ – «Десна» Чернігів не 
відбувся у зв’язку з неявкою команди «Десна» Чернігів. Даний запис зроблено 
арбітром і делегатом відповідно до пункту 3 статті 17 Регламенту змагань. 
  
 Відповідно до пункту 3 статті 23 Регламенту змагань клуб-гостей повинен не 
пізніше, ніж за 5 діб до прибуття команди, письмово повідомити клуб-господаря поля 
про дату, час прибуття та кількісний склад делегації, колір форми (футболка, шорти, 
гетри) польових гравців і воротарів. Проте ФК «Десна» Чернігів лише 5 червня 2010 
року, тобто у день матчу, направив факсом лист ФК «Сталь» Алчевськ про 
неприбуття команди на матч у зв’язку з фінансовими труднощами, чим порушив 
регламентні норми. 
 
 Ознайомившись та обговоривши матеріали справи, 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 та 7 статті 
73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 

1.  Визнати, що причини неявки команди ФК «Десна» Чернігів 5 червня 2010 року на 
матч 33-туру першості першої ліги між командами «Сталь» Алчевськ – «Десна» 
Чернігів не є поважними. 

 

2. У порядку пункту 1 статті 17, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань, пунктом 2.16 
статті 8, пунктом 3.7. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 Додатку 2 



 

 

4

Дисциплінарних правил ФФУ – за неявку команди на матч першості без поважної 
причини: 

2.1. Зарахувати технічну поразку (0:3) команді ФК «Десна» Чернігів, команді «Сталь» 
Алчевськ технічну перемогу (3:0); 

2.2. Інформаційно-аналітичному центру ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної 
таблиці змагань серед команд I ліги; 

 
2.3. Зобов’язати Приватне підприємство «Футбольний клуб «Десна» Чернігів 

перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення 
ДК.  

3. У порядку пункту 2 статті 17 Регламенту змагань зобов’язати ФК «Десна» Чернігів 
відшкодувати ФК «Сталь «Алчевськ (клуб-суперник) витрати, пов’язані з 
організацією матчу. 

 
4. Звернути увагу керівництва ФК «Десна» Чернігів, що у разі повторної неявки 

команди, яка є єдиною у клубі, ДК знімає її зі змагань, Центральна Рада виключає 
клуб зі складу ПФЛ. 

 
 

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 неявку команди ФК «Харків» Харків 
без поважних причин 05.06.2010 року на матч 33-туру першості першої ліги між 
командами ФК «Харків» Харків – «Енергетик» Бурштин». 
  

У ході слухань встановлено. 
Згідно із записами у рапорті арбітра «… матч  33-туру першості першої ліги між 

командами ФК «Харків» Харків – «Енергетик» Бурштин не відбувся у зв’язку з 
неявкою (невиходом) гравців ФК «Харків» на звітну гру». 

 
Делегат матчу В. Гайворонський у своєму рапорті зазначив, що про факт 

невиходу команди «Харків» на гру в телефонному режимі було проінформовано ПФЛ 
і відповідно до Регламенту змагань (після закінчення однієї години після офіційно 
оголошеного часу початку матчу) він і арбітр заповнили рапорти. 

 
ФК «Харків» надав пояснення (лист від 7 червня 2010 року № 9) про те, що 29 

квітня 2010 року в клубі змінилися засновники та керівництво. Станом на 5 червня 
2010 року клуб має заборгованість за останній місяць по заробітній платі перед 
футболістам. Керівництво ФК «Харків» надало гарантії щодо виплати зарплати в 
найкоротші терміни та врегулювання конфлікту в команді. 

 
Ознайомившись, проаналізувавши та обговоривши матеріали справи, ДК 

прийшов до висновку, що ФК «Харків» порушив регламентні норми щодо своєчасного 
повідомлення команди суперника про відмову починати матч. 

 
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, пунктами 4 і 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 
 

Вирішили: 

1. Визнати, що відмова команди ФК «Харків» Харків 5 червня 2010 року на матч 33-
туру першості першої ліги між командами ФК «Харків» Харків – «Енергетик» 
Бурштин не є поважною. 

 

2. У порядку пункту 1 статті 17, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань, пунктом 2.16 
статті 8, пунктом 3.7. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 6 Додатку 2 
Дисциплінарних правил ФФУ – за відмову команди починати матч першості без 
поважної причини: 

2.1. Зарахувати технічну поразку (0:3) команді ФК «Харків» Харків, команді 
«Енергетик» Бурштин технічну перемогу (3:0); 

2.2. Інформаційно-аналітичному центру ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної 
таблиці змагань серед команд I ліги; 

 
2.3. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 

«Харків» Харків перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий 
грошовий внесок у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень не пізніше семи діб від дати 
отримання рішення ДК.  

3. У порядку пункту 2 статті 17 Регламенту змагань зобов’язати ФК «Харків» Харків 
відшкодувати ФК «Енергетик» Бурштин (клуб-суперник) витрати, пов’язані з 
організацією матчу. 

 

4.  Звернути увагу керівництва ФК «Харків» Харків, що у разі повторної неявки 
команди, яка є єдиною у клубі, ДК знімає її зі змагань, Центральна Рада виключає 
клуб зі складу ПФЛ. 

 
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 члена ДК Голубєва О. В. «Про порушення громадського порядку та 
неналежну поведінку вболівальниками команди Нива» Вінниця 06.06.2010 року під 
час фінального матчу Кубка Ліги між командами «Нива» Вінниця – «Гірник-Спорт» 
Комсомольськ. 
 
  Згідно із записами у рапорті делегата Ю. Петрова на 83 хвилині матчу 

вболівальники команди «Нива» Вінниця запалили просочена селітрою газету. 
Після швидкого реагування органів правопорядку газета була затушена. 

 
 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 4,5 та 7 статті 73,  
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
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У порядку пункту 2.11 статті 8, пункту 1.1. статті 13, пунктів 2 та 3 статті 21  
Дисциплінарних правил ФФУ та враховуючи, що порушення допущене 
вболівальниками вперше в сезоні – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Професійний футбольний клуб «нива» - 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. 

 
VI. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про колективну заяву футболістів 
команди «Сталь» Алчевськ» (20 осіб) щодо непогашення заборгованості по 
заробітній платі за 2009 рік». 
 
 У ході слухань встановлено наступне. 
 ДК рішенням від 23.03.2010 року надав можливість ФК «Сталь» Алчевськ 
провести розрахунки з футболістами по заробітній платі, преміальним та іншим 
виплатах у термін до 01.04.2010 року (включно).  

У відповідь на це рішення ДК ФК «Сталь» Алчевськ направив листа від 29 
березня 2010 року, в якому повідомив, що вживаються всі необхідні заходи для 
стабілізації життєдіяльності клубу. В квітні 2010 року клуб погасив заборгованість 
перед футболістами за 2010 рік із заробітної плати у повному обсязі, надав графік 
погашення заборгованості з виплат за 2009 рік у строк до 15.05.2010 року. Графік 
погоджений із футболістами. 

Однак, 27.05.2010 року на адресу адміністрації ПФЛ надійшла колективна 
заява футболістів ФК «Сталь» Алчевськ (20 осіб) про порушення керівництвом клубу 
графіку погашення заборгованості по заробітній платі за 2009 рік. 

08.06.2010 року  ДК отримав лист за підписом генерального директора ЗАО 
«ФК «Сталь-Алчевськ» В. А. Чибіня, в якому зазначено про прийняття всіх 
необхідних заходів для погашення заборгованості. 

09.06.2010 року представник від колективу футболістів В. Гавриш у 
телефонному режимі підтвердив сплату клубом заробітної плати за один місяць 2009 
року. 
 
 Дослідивши наявні документальні матеріали справи, 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 статті 54, 
пунктом 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. У порядку пункту 2.19 статті 8, пункту 3.1 статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – 

за  невиконання  контрактних зобов’язань перед фізичними особами, які 
працюють в футболі - позбавити ФК «Сталь» Алчевськ права реєструвати в 
Федерації футболу України нових футболістів до погашення заборгованості по 
заробітній платі за 2009 рік. 

 
2.  Надати ФК «Сталь» Алчевськ кінцевий термін до 22.06.2010 року (включно) для 

погашення заборгованості по заробітній платі за 2009 рік перед футболістами, які 
звернулися з колективною заявою до  ПФЛ 27.05.2010 року (20 осіб). 

 
3. Пункт 1 даного рішення набуває чинності у разі невиконання ФК «Сталь» Алчевськ 

пункту 2 цього 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. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль 

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». 
 
 У ході слухань розгляду документальних матеріалів встановлено, що ДК 
рішенням від 14.04.2010 року зобов’язав ФК «Нива» Тернопіль у строк до 01.06.2010 
року погасити заборгованість перед ФК «Металург» Донецьк по компенсації за 
підготовку футболіста Ю. Путраша, узгодити графік погашення заборгованості з 
колишнім футболістом клубу В. Куяновим та провести розрахунки Д. Саркисом,  
В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським. 
Окрім того, в рішенні клуб попереджено про застосування дисциплінарних санкцій у 
вигляді позбавлення турнірних очок у разі невиконання. 
 
           ФК «Нива» Тернопіль,   в черговий раз, рішення ДК не виконав, вимоги ДК 
проігнорував, що підтверджується відповідними заявами зазначених            
футболістів. 
 Обговоривши питання по суті, проаналізувавши документальні матеріали 
справи, враховуючи рішення ДК від 14.04.2010 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 статті 54, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 

1. У порядку пункту 1 статті 43 Регламенту змагань, пунктів 2.9 та 2.19 статті 8, 
пункту 3.8. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання рішень 
Органів і ДК та невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами 
(контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або задіяні у 
футболі: 

1.1.Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільський 
футбольний клуб «Нива»  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.  Надати ФК «Нива» Тернопіль кінцевий термін до 16.06.2010 року (включно) для 
виконання рішень ДК: сплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку 
футболіста Ю. Путраша, а також проведення всіх розрахунків перед 
футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, 
М. Ковальчуком, М. Нікітським В. Куяновим. 
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3. У порядку пункту 3.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ позбавити Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Тернопільський футбольний клуб «Нива»  права 
реєструвати в Федерації футболу України нових футболістів. 

 
4. Пункт 3 даного рішення набуває чинності у разі невиконання ФК «Нива» Тернопіль 

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. 

 
VІIІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про несплату окремими футбольними 
клубами 50% третьої частини заявкового внеску на проведення змагань сезону 
2009/2010 років відповідно до регламентних вимог та постанови ЦР від 21.01.2010 
року». 
 У ході слухань встановлено. 
 ЦР постановою від 21.01.2010 року зобов’язала футбольні клуби сплатити 50% 
третьої частини заявкового внеску сплатити у строк до 15.05.2010 року. Однак не всі 
клуби виконали рішення ЦР у повному обсязі. Тому це питання неодноразово 
розглядалося на засіданнях ЦР 29.01.2010 року, 17.02.2010 року, 01.03.2010 року. 
 Проте, за офіційною інформацією керівника відділу фінансового забезпечення 
та звітності О. І. Мамченко станом на 08.06.2010 року мають заборгованості по сплаті 
внеску наступні футбольні клуби: «Нива» Тернопіль, «Верес» Рівне, «Суми» Суми та 
«Гірник» Кривий Ріг. 
 
 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 статті 54, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 

1.  Зобов’язати у строк до 21.06.2010 року сплатити залишкову суму 50 % заявкового 
внеску наступні футбольні клуби: «Нива» Тернопіль, «Верес» Рівне, «Суми» Суми 
та «Гірник» Кривий Ріг. 

 
 2. У разі невиконання зазначеними клубами пункту 1 цього рішення, направити  

матеріали Центральній Раді для розгляду по суті. 
 

 
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. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання окремими футбольними 
клубами рішення ДК від 31.03.2010 року в частині сплати заявкового внеску на 
проведення змагання «КУБОК ЛІГИ». 
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 Обговоривши питання по суті, враховуючи, що інформація з цього питання 
надана до ДК не в повному обсязі, 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. Доручити адміністрації Професіональної футбольної ліги в строк до 16 червня 

2010 року провести звірку з клубами, які мають заборгованість по сплаті 
заборгованість за арбітраж у проведених матчах Кубку ліги. 

2. Продовжити розгляд справи після отримання від відділу фінансового забезпечення 
та звітності Професіональної футбольної ліги офіційних даних з означеного 
питання. 

3. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 

 
Х. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заборгованість окремих футбольних 
клубів щодо сплати обов’язкових грошових внесків, встановлених рішеннями ДК 
протягом першого кола змагань та весінньої частини другого кола змагань сезону 
2009/2010 років.  
 У ході слухань встановлено, що не сплатили обов’язкові грошові внески, 
застосовані рішеннями ДК та передбачені Регламентом Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги України сезону 
2009/2010 роки наступні клуби: «Верес» Рівне, «Гірник-Спорт» Комсомольськ, «Рось» 
Біла Церква, «Полтава» Полтава, «Десна» Чернігів та «Зірка» Кіровоград. 
 

Обговоривши питання по суті, враховуючи, що інформація з цього питання 
надана до ДК не в повному обсязі, 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 статті 45 Регламенту змагань, пункту 2.9 статті 8, пункту 1.1. 

статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання норм статутних і 
регламентних документів та рішень ДК щодо своєчасної сплати обов’язкових 
грошових внесків, футбольні клуби: «Верес» Рівне, «Гірник-Спорт» Комсомольськ, 
«Рось» Біла Церква, «Полтава» Полтава, «Десна» Чернігів та «Зірка» Кіровоград– 
попередити та зобов’язати у строк до 12.00 год. 20 червня 2010 року погасити 
наявну заборгованість. 

 
2. У разі невиконання рішення ДК до матеріали щодо клубів-боржників передати до 

Центральної Ради для розгляду по суті.  
 

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. 

 


