
 

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 № 41 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

17 червня 2010 року  
Початок роботи 12.00 год. 

 

Порядок денний 

1. Про заяву колишнього головного тренера ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно  
І. Марущака про незгоду зі звільненням та невиконанням клубом зобов’язань за 
контрактом. 

 
2. Про заяву колишнього футболіста ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно  

Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом зобов’язань за контрактом. 
 
3. Про заяву колишнього футболіста ФК «Сталь» Дніпродзержинськ  

Д. Чуприна щодо невиплати зобов’язань за контрактом. 
                                                                                                                                                      
4. Про невиконання окремими футбольними клубами рішення ДК від 31.03.2010 року 

в частині сплати внеску на проведення змагання «КУБОК ЛІГИ». 
 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву колишнього головного 
тренера ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно І. Марущака про незгоду зі звільненням 
та невиконанням клубом зобов’язань за контрактом». 
 До ДК надійшло клопотання ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно (лист від 
15.06.2010 року № 66) щодо перенесення розгляду справи за участю представника у 
зв’язку зі зміною керівництва клубу. 
 
 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 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
 

1. Відкрити провадження по заяві колишнього головного тренера ФК «Фенікс-
Іллічівець» Калініно І. Марущака про незгоду зі звільненням та невиконанням 
клубом зобов’язань за контрактом  та призначити її розгляд на  15 липня 2010 
року. 

 
2. У порядку пункту 8 статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ явку сторін на засідання 

визнати обов’язковою. 
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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. 

 
           ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК  Гречко Ю. Л. «Про заяву колишнього футболіста ФК 
«Фенікс-Іллічівець» Калініно Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом 
зобов’язань за контрактом». 

До ДК надійшло клопотання ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно (лист від 
15.06.2010 року № 66) щодо перенесення розгляду справи за участю представника у 
зв’язку зі зміною керівництва клубу. 
 
 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 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 
 

Вирішили: 
1. Відкрити провадження по заяві колишнього футболіста ФК «Фенікс-Іллічівець» 

Калініно Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом зобов’язань за контрактом 
та призначити її розгляд на  15 липня 2010 року. 

 
2. У порядку пункту 8 статті 68 Дисциплінарних правил ФФУ явку сторін на засідання 

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. 

 
      ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву колишнього футболіста ФК 
«Сталь» Дніпродзержинськ Д. Чуприна щодо невиплати зобов’язань за контрактом». 
 
 У ході слухань встановлено. 
 7 травня 2010 року до адміністрації ПФЛ надійшла заява колишнього 
футболіста ФК «Сталь» Дніпродзержинськ Д. Чуприни щодо невиплати зобов’язань 
за контрактом. 
 10.06.2010 року до ПФЛ надійшла розписка Д. Чуприни про проведення з ним 
розрахунку по заробітній платі ФК  «Сталь» Дніпродзержинськ, однак преміальні за 
два матчі клуб не виплатив. 
 Листами від 27.05.2010 року за вих. № 219 та від 16.06.2010 року за вих. № 229 
ФК «Сталь» Дніпродзержинськ повідомив, що у зв’язку з складною фінансовою 
ситуацією в клубів, яка є наслідком кризи на Україні, премії за перемоги у двох 
матчах (між командами «Сталь» Дніпродзержинськ - ФК «Гірник» Кривий Ріг та 
«Сталь» Дніпродзержинськ – «Металург-2» Запоріжжя) по клубу не нараховувалися 
та не виплачувалися. Разом з тим, адміністрація клубу гарантує поступово 
ліквідувати заборгованість з виплати премій. 
 
 Ознайомившись та обговоривши матеріали справи, враховуючи часткове 
погашення заборгованості клубом перед футболістом, керуючись пунктом 2 статті 25 
Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, 
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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 колишнього футболіста ФК «Сталь» Дніпродзержинськ Д. Чуприна, 
викладені в заяві від 07.05.2010 року, щодо невиплати зобов’язань за 
контрактом– задовольнити частково. 

 
2. Надати ФК «Сталь» Дніпродзержинськ строк до 01.08.2010 року (включно) для 

погашення заборгованості по преміальних виплатах перед Д. Чиприна. 
 

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 окремими футбольними 
клубами рішення ДК від 31.03.2010 року в частині сплати внеску на проведення 
змагання «КУБОК ЛІГИ». 
  

У ході слухань встановлено. 
 Рішенням ДК від 31.03.2010 року футбольні клуби «Верес» Рівне та «Рось-
Ригонда» Біла Церква зобов’язано у термін до 13.04.2010 року (включно) 
перерахувати до ПФЛ наявну заборгованість за арбітраж у проведених матчах Кубку 
ліги. Матеріали  щодо заборгованості за арбітраж у проведених матчах Кубку ліги 
клубами «Тепловик» Южноукраїнськ, «Волинь-Цемент» Здолбунів, «Олімпік» 
Кіровоград та «Титан» Донецьк  були направлені до Асоціації аматорського футболу 
ФФУ для відповідного реагування. 

Станом на 17 червня 2010 року за інформацією відділу фінансового 
забезпечення і звітності не провели розрахунки на арбітраж наступні футбольні 
клуби:  «Верес» Рівне, «Рось-Ригонда» Біла Церква та «Сталь» Дніпродзержинськ, а 
також «Тепловик» Южноукраїнськ, «Волинь-Цемент» Здолбунів, «Олімпік» 
Кіровоград та «Титан» Донецьк. 

 
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 футбольні клуби «Верес» Рівне, «Рось-Ригонда» Біла Церква та 
«Сталь» Дніпродзержинськ у строк до 01.07.2010 року (включно) погасити 
наявну заборгованість за арбітраж у проведених матчах Кубку ліги. 

 
2. Звернути увагу керівництва зазначених клубів, що відповідно до регламентних 

норм команда, клуб якої має заборгованість перед ПФЛ, до заявки не 
допускається. 

 
3. Повторно направити матеріали  щодо заборгованості за арбітраж у проведених 

матчах Кубку ліги клубами «Тепловик» Южноукраїнськ, «Волинь-Цемент» 
Здолбунів, «Олімпік» Кіровоград та «Титан» Донецьк  до Асоціації аматорського 
футболу ФФУ для відповідного реагування 
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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. 


