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ПРОТОКОЛ № 7

Порядок денний
1. Про звернення колишнього футболіста ФК «Нива» Тернопіль Д. Саркіса щодо
непогашення клубом заборгованості за контрактом.
2. Про непроведення ФК «Нива» Тернопіль компенсаційних розрахунків з ФК
«Металург» Донецьк за підготовку футболіста Ю. Путраша та невиконання рішення
ДК (від 25.06.2009 року).
3. Про звернення колишнього футболіста ФК «Десна» Чернігів А. Маклакова (лист від
17.08.2009 року) щодо непогашення ФК «Десна» заборгованості за контрактом і
невиконання рішення ДК від 30.07.2009 року.

4. Про офіційне звернення профспілки «Футбол України» (лист від 01.08.2009 року
№ 08/01-145-д) щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів узгодженого з футболістом
П. Кондратюком графіка погашення заборгованості по заробітній платі у
відповідності з рішеннями ДК від 04.06.2009 року та 16.07.2009 року.
5. Про неявку команди «Верес» Рівне 09.08.2009 року на матч 2-го туру першості
команд другої ліги між командами «ЦСКА» Київ – «Верес» Рівне.
6.

Про запалення піротехнічних засобів на стадіоні «Сталь» м. Алчевськ
вболівальниками команди «Сталь» Алчевськ 15.08.2009 року після закінчення
матчу 1/16 фіналу розіграшу «Датагруп Кубок України з футболу» між командами
«Сталь» Алчевськ – «Чорноморець» Одеса.

7.

Про
вилучення
футболіста
команди
«Моршин»
Моршин
О. Михалєвича 15.08.2009 року у матчі 3-го туру першості другої ліги між
командами «Моршин» Моршин – «Буковина» Чернівці.

8.

Про невиконання окремими клубами сплати другої 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 постановою Центральної Ради Професіональної
футбольної ліги від 17 серпня 2009 року № 23.
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І. СЛУХАЛИ:
Інформацію «Про звернення колишнього футболіста ФК «Нива» Тернопіль
Д. Саркіса щодо непогашення клубом заборгованості за контрактом».
У процесі підготовки та розгляду питання встановлено наступне.
15.07.2009 року до ДК надійшла заява від футболіста Д. Саркіса з проханням
розглянути питання щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль зобов’язань щодо
погашення заборгованості за контрактом по заробітній платі.
17.07.2009 року ФК «Нива» надійслав до Професіональної футбольної ліги
гарантійний лист про те, що заборгованість перед Д. Саркісом буде погашена на
протязі семи днів.
У той же час, листом від 14.05.2009 року клуб повідомляв Професіональну
футбольну лігу, що за взаємною домовленістю сторін термін погашення
заборгованості встановлений – до 15.06.2009 року.
Але клуб своїх зобов’язань не виконав, незважаючи на нагадування ПФЛ про
це листом від 30.06.2009 року і не надав ПФЛ пояснення по суті порушень, у строк до
04.08.2009 року.
Ознайомившись з наявними матеріалами 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, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ, Вирішили:
1.

У порядку пункту 1.1 статті 13, пункту 1.8 статті 24 Дисциплінарних
правил ФФУ – за невиконання умов контрактних зобов’язань перед
футболістом Д. Саркісом ФК «Нива» Тернопіль – попередити.

2.

Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль у строк до 01.09.2009 року погасити
наявну заборгованість перед Д. Саркісом за контрактом.

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.
II. СЛУХАЛИ:
Інформацію «Про непроведення ФК «Нива» Тернопіль компенсаційних
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розрахунків з ФК «Металург» Донецьк за підготовку футболіста Ю. Путраша та
невиконання рішень ДК (від 04.06.2009 року і від 25.06.2009 року) з цього
приводу».
У процесі розгляду наявних документальних матеріалів справи встановлено
наступне.
04.06.2009 року Дисциплінарний комітет зобов’язав ФК «Нива» Тернопіль
провести компенсаційні розрахунки з ФК «Металург» Донецьк за підготовку
футболіста Ю. Путраша в строк до 15.06.2009 року.
За його невиконання Дисциплінарний комітет рішенням від 25.06.2009 року
застосував до клубу дисциплінарні санкції та повторно зобов’язав погасити
заборгованість у строк до 02.07.2009 року.
Не розрахувавшись, клуб надіслав до Професіональної футбольної ліги лист
від 17.07.2009 року № 10/7, яким гарантував провести розрахунки з ФК
«Металург» Донецьк протягом семи днів.
Зазначені рішення Дисциплінарного комітету та гарантійне зобов’язання ФК
«Нива» Тернопіль не виконано.
ПФЛ листом від 30.07.2009 року № 1074 звертало увагу керівництва клубу на
вищезазначені грубі порушення статутних і регламентних вимог з проханням
надати, не пізніше 04.08.2009 року, пояснення стосовно наведених фактів.
ФК «Нива» Тернопіль на це не відреагував.
Ознайомившись з наявними документальними матеріалами 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, статтею 78 Дисциплінарних
правил ФФУ, Вирішили:
1.
У порядку пункту 2 статті 42 Регламенту змагань сезону 2009/2010 рр.,
пункту 2 статті 24 Регламенту федерації футболу України зі статусу і трансферу
футболістів, пункту 1.3 статті 13 та пункту 55 Додатку № 2 Дисциплінарних правил
ФФУ – за непроведення розрахунків з ФК «Металург» Донецьк за підготовку
футболіста Ю. Путраша, невиконання рішення Дисциплінарного комітету від
25.06.2009 року з цього питання - зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль:
1.1 Перерахувати на р/р Професіональної футбольної ліги обов’язковий
грошовий внесок у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень не пізніше семи діб від
дати отримання рішення Дисциплінарного комітету.
1.2 Провести компенсаційні розрахунки з ФК «Металург» Донецьк за підготовку
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футболіста Ю. Путраша в строк до 01.09.2009 року (включно).
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.
III. СЛУХАЛИ:
Інформацію «Про заяву колишнього футболіста ФК «Десна» Чернігів
А. Маклакова (лист від 17.08.2009 року) щодо непогашення клубом
заборгованості за контрактом і невиконання рішень ДК».
У процесі підготовки та розгляду питання встановлено наступне.
27.07.2009 р. та 17.08.2009 р. до Дисциплінарного комітету надійшли заяви від
футболіста О. Маклакова з повідомленням про те, що ФК «Десна» Чернігів не
приймає ніяких заходів щодо погашення перед ним заборгованості за контрактом і
не виконує рішення ДК з цього питання.
Рішеннями ДК від 04.06.2009 р. та від 16.07.2009 р. зобов’язав ФК «Десна»
Чернігів у встановлені відповідні терміни провести розрахунки та погасити наявну
заборгованість перед футболістом О. Маклаковим по заробітній платі та інших
виплатах згідно із контрактом від 18.07.2008 року та додатком до нього від
20.07.2008 року. Клуб рішення ДК не виконав.
У зв’язку з цим, рішенням від 23.07.2009 року ДК застосував до клубу
дисциплінарні заходи з попередженням, що у разі повторності порушень, будуть
застосовані більш жорсткі санкції, а також зобов’язав ФК «Десна» Чернігів у строк
до 29.07.2009 року провести відповідні заходи щодо погашення заборгованості
перед О. Маклаковим.
Матеріали справи свідчать про те, що ФК «Десна» Чернігів не виконує рішення
Дисциплінарного комітету.
Клубу листом від 30.07.2009 року № 1078 було запропоновано не пізніше 04
серпня 2009 року надати Дисциплінарному комітету пояснення з
вищезазначеного. Клуб на це не відреагував.
Виходячи із наведеного, 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, статтею 78 Дисциплінарних
правил ФФУ, Вирішили:
1. У порядку пункту 1.3 статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ та пунктів 58 і
59 Додатку № 2 до Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45
Регламенту змагань сезону 2009/2010 рр.
– за невиконання умов
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контрактних зобов’язань перед футболістом О. Маклаковим та рішень
Дисциплінарного
комітету - зобов’язати
Приватне
підприємство
«Футбольний клуб «Десна» - перерахувати на р/р Професіональної
футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 (п’ять тисяч)
гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення Дисциплінарного
комітету.
2. Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів у строк до 28.08.2009 року здійснити
відповідні заходи щодо погашення наявної заборгованості перед О.
Маклаковим за контрактом та попередити, що у разі невиконання – до
клубу будуть застосовані більш жорсткі санкції відповідно до
Дисциплінарних правил ФФУ.
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.
IV. СЛУХАЛИ:
Інформацію «Про офіційне звернення профспілки «Футбол України» ( лист від
01.08.2009 року № 08/01-145-д) щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів
узгодженого з футболістом П. Кондратюком графіка погашення заборгованості по
заробітній платі у відповідності з рішеннями ДК від 04.06.2009 року та 16.07.2009
року».
Ознайомившись зі змістом надісланого профспілкою «Футбол України» до
Дисциплінарного комітету звернення та обговоривши питання по суті, керуючись
пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 11,
пунктом 1.3 статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктом 2 статті 51, статтею 78
Дисциплінарних правил ФФУ, Вирішили:
1.
Інформацію, зазначену у зверненні профспілки «Футбол України» щодо
невиконання ФК «Десна» Чернігів узгодженого графіку погашення заборгованості
перед футболістом П. Кондратюком, взяти до відома.
2.
Звернення профспілки «Футбол України» надіслати ФК «Десна» Чернігів
для ознайомлення та відповідного реагування.
3.
Зобов’язати ФК «Десна» Чернігів вжити невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості перед футболістом П. Кондратюком згідно узгодженого
графіку.
4.
ФК «Десна» Чернігів надати інформацію з цього питання
Дисциплінарному комітету Професіональної футбольної ліги у тижневий термін.
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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V. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про неявку команди «Верес»
Рівне 09.08.2009 року на матч 2-го туру першості команд другої ліги між
командами «ЦСКА» Київ – «Верес» Рівне».
ФК «Верес» Рівне надав пояснення (лист від 06.08.2009 року № 46), що
невиїзд 09.08.2009 року команди на матч 2-го туру першості команд другої ліги
між командами «ЦСКА» Київ – «Верес» Рівне пов’язаний з фінансовими
труднощами.
На підставі направленої відповідної інформації Федерації футболу України
призначені бригада арбітрів і делегат не виїжджали на цей матч.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 ст. 51, пунктом 1.3 статті 53,
пунктом 1 статті 54, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ, Вирішили:
1. У порядку пункту 1 статті 17 Регламенту змагань, пункту 3.7 статті 13
Дисциплінарних правил ФФУ – за неявку 09.08.2009 р. на матч 2-го туру
першості другої ліги:
- Зарахувати команді «Верес» Рівне технічну поразку (0:3), команді
суперниці – «ЦСКА» Київ технічну перемогу (3:0).
- Зобов’язати ФК «Верес» Рівне перерахувати на р/р Професіональної
футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у сумі 2500 (дві тисячі
п’ятсот) гривень не пізніше 7-ми діб дати отримання рішення ДК.
2. Адміністрації Професіональної футбольної ліги внести відповідні зміни до
турнірної таблиці змагань серед команд другої ліги групи «А» після набуття
чинності 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.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора другої ліги Гуча А. М. «Про запалення піротехнічних
засобів на стадіоні «Сталь» м. Алчевськ вболівальниками команди «Сталь»
Алчевськ 15.08.2009 року після закінчення матчу 1/16 фіналу розіграшу «Датагруп
Кубок України з футболу» між командами «Сталь» Алчевськ – «Чорноморець»
Одеса».
Згідно із записами у рапорті делегата матчу В. П’яних, після закінчення матчу
вболівальниками команди «Сталь» Алчевськ запалено два фаєри, які швидко
погасили, інцидентів не було. Зазначене підтвердив арбітр матчу І. Покидько.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 ст. 51, пунктом 1.3 статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктом 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ, -
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Вирішили:
1. У порядку пунктів 1 та 5 статті 11, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань,
пункту 2.2 статті 8, пункту 1.3 статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 10
Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за запалення двох піротехнічних
засобів на стадіоні «Сталь» м. Алчевськ вболівальниками команди «Сталь»
Алчевськ 15.08.2009 року після закінчення матчу 1/16 фіналу розіграшу «Датагруп
Кубок України з футболу» між командами «Сталь» Алчевськ – «Чорноморець»
Одеса – зобов’язати ФК «Сталь» Алчевськ перерахувати на розрахунковий
рахунок Професіональної футбольної ліги обов’язковий грошовий внесок у розмірі
500 (п’ятсот) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення 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.
VII. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора другої ліги Мороза Є. В. «Про вилучення
футболіста команди «Моршин» Моршин О. Михалєвича 15.08.2009 року у матчі 3го туру першості другої ліги між командами «Моршин» Моршин – «Буковина»
Чернівці».
Згідно із записами у рапорті арбітра О. Сидорука, на 90 хвилині матчу
футболіст команди «Моршин » Моршин О. Михалєвич за навмисний удар
суперника ногою під час матчу, вилучений з поля.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 ст. 51, пунктом 4 статті 73,
статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ, Вирішили:
1. У порядку час тини б) пункту 3 Додатку 5 Дис циплінарних правил ФФУ – за
навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу – відсторонити
футболіста команди «Моршин» Моршин Олександра Михалєвича 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
годин з моменту його отримання.
VIII. СЛУХАЛИ:
Інформацію Скворцова В. С. «Про невиконання окремими клубами сплати
другої 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 постановою
Центральної Ради Професіональної футбольної ліги від 17 серпня 2009 року
№ 23».
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У ході слухання встановлено наступне.
Центральна Рада Професіональної футбольної ліги, відповідно до статті 31
Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
Професіональної футбольної ліги сезону 2009/2010 років, постановою від 17
серпня 2009 року встановила кінцевий термін сплати другої частини річних
заявкових грошових внесків на участь у змаганнях під егідою Професіональної
футбольної ліги – 20 серпня 2009 року. Постановою передбачено також винести
питання щодо зняття з команд клубів–боржників турнірних очок на засідання
Дисциплінарного комітету ПФЛ 21 серпня 2009 року.
Станом на 1400 21 серпня 2009 року, за довідкою відділу фінансового
забезпечення та звітності, заборгованість по сплаті зазначених заявкових
грошових внесків мають футбольні клуби: «Десна» Чернігів (175 тисяч гривень),
«Прикарпаття» Івано-Франківськ (185 тисяч гривень), «ПФК Динамо»
Хмельницький (44 тисячі гривень), «ЦСКА» Київ (64 тисячі гривень), «Дніпро-75»
Дніпропетровськ (64 тисячі гривень), «Суми» Суми (54 тисячі гривень).
Проаналізувавши наявні документальні 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 ст. 51, пунктом
1.3 статті 53, пунктом 1 статті 54, статтею 78 Дисциплінарних правил ФФУ, Вирішили:
1.

Продовжити встановлений постановою Центральної Ради від 17 серпня
2009 року № 23 кінцевий термін сплати другої частини річних заявкових
грошових внесків – до 1300 27 серпня 2009 року.

2.

У разі несплати у встановлений термін - до 1300 27 серпня 2009 року
другої частини річних заявкових грошових внесків клуби: «Десна»
Чернігів, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «ПФК Динамо» Хмельницький,
«ЦСКА» Київ, «Дніпро-75» Дніпропетровськ, «Суми» Суми 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 ліги.

4.

У порядку пунктів 6 та 7 статті 31 Регламенту змагань сезону 2009/2010
років зобов’язати клуби ПФЛ погасити заборгованість у сумі 1-го (одного)
відсотку від простроченої суми за кожний день затримки сплати річних
заявкових грошових внесків (список клубів та суми до сплати додаються).

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.

