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ПРОТОКОЛ № 13 

Порядок денний 
1. Про заяву Комунального позашкільного навчального закладу «Севастопольська 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву № 5» 
щодо сплати Відкритим акціонерним товариством «Спортивний клуб «ФК Волинь» 
компенсації за підготовку футболіста А. Власко.  

 
2. Про звернення ФК «Оболонь» щодо сплати ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ 

компенсації за підготовку футболіста І. Зубахіна. 
 
3. Про вилучення футболіста команди «Шахтар-3» Донецьк  Р. Кісіля 27.09.2009 року 

у матчі 10-го туру першості другої ліги між командами «Кремінь» Кременчук – 
«Шахтар-3» Донецьк. 

 
4. Про постанову Центральної Ради ПФЛ від 25 вересня 2009 року стосовно несплати 

ТОВ «Нива» Тернопіль другої частини заявкового внеску на участь у змаганнях 
сезону 2009/2010 років. 

 
5. Про звернення тренерів М. Дунця та Я. Бобиляка щодо невиконання ФК «Десна» 

Чернігів зобов’язань за контрактом. 
 
 
      І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву Комунального позашкільного 
навчального закладу «Севастопольська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 
школа олімпійського резерву № 5» щодо сплати Відкритим акціонерним товариством 
«Спортивний клуб «ФК Волинь» компенсації за підготовку футболіста А. Власко». 

 
Обговоривши матеріали справи та заслухавши пояснення представників 

сторін, 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.  Надати ФК «Волинь» Луцьк всі документи щодо перебування футболіста  
А. Власка у СДЮШОР № 5 м. Севастополя для проведення відповідних заходів та 
вирішення питання по суті. 
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2. Про прийняте рішення  у строк до 15 жовтня 2009 року повідомити ДК 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. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію інспектора ІІ ліги Гуча А. М. «Про звернення ФК «Оболонь» щодо 

сплати ФК «Гірник-Спорт» Комсомольськ компенсації за підготовку футболіста  
І. Зубахіна». 

Директор ФК «Оболонь» О. Н. Злотоябко на засідання ДК підтвердив, що 
футболіст І. Зубахін  перебував у клубі на контракті з 2005 по 2007 рік. Футболіст 
звільнений у зв’язку із закінченням контракту. Заборгованості перед ним по 
контрактним зобов’язанням ФК «Оболонь» не має. Клуб неодноразово звертався до 
ФК «Гірник - Спорт» Комсомольськ щодо виплати компенсації за підготовку 
футболіста А. Зубахіна. Але на всі звернення клуб відповіді не отримав. 

Запрошені на засідання ДК представники ФК «Гірник – Спорт» Комсомольськ 
не з’явилися.  

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. За неявку на засідання ДК ФК «Гірник – Спорт» Комсомольськ – попередити. 
2. Визнати явку представників ФК «Гірник – Спорт» Комсомольськ та ФК «Оболонь» 

Київ на засідання ДК, що відбудеться 15 жовтня 2009 року  - обов’язковою. 
3. Зобов’язати ФК « Гірник – Спорт» Комсомольськ забезпечити на засідання ДК, що 

відбудеться 15 жовтня 2009 року, явку футболіста І. Зубахіна. 
 

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 інспектора ІІ ліги Гуча А. М. «Про вилучення футболіста команди 
«Шахтар-3» Донецьк  Р. Кісіля 27.09.2009 року у матчі 10-го туру першості другої ліги 
між командами «Кремінь» Кременчук – «Шахтар-3» Донецьк». 
 
 Згідно із записами у рапорті арбітра А. Москаленка на 35 хвилині матчу 
футболіст команди «Шахтар-3» Донецьк Р. Кісіль навмисно ударив суперника ногою, 
після зупинки гри, за що був вилучений з поля.  
 

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

навмисний удар суперника після зупинки гри – відсторонити футболіста 
команди «Шахтар-3» Донецьк Руслана Кісіля  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. 

 
IV. СЛУХАЛИ:  
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про постанову Центральної Ради ПФЛ від 

25 вересня 2009 року стосовно несплати ТОВ «Нива» Тернопіль другої частини 
заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років». 

 
До ДК надійшло звернення Адміністрації ПФЛ про те, що  25 вересня 2009 року  

Центральною Радою ПФЛ прийнято рішення звернутися до Дисциплінарного комітету 
ПФЛ щодо позбавлення ФК «Нива» Тернопіль 3-х очок за несплату другої частини 
заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років». 

 
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 статті 43 Регламенту змагань, пункту 2.9 статті 8, пункту 3.8. 

статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за невиконання рішень Органів і ДК та 
несплату другої частини заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 
2009/2010 років - застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Тернопільський футбольний клуб «Нива»  дисциплінарні санкції у вигляді зняття 
3 (трьох) турнірних очок. 

2. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед 
команд I ліги 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. 

 
V. СЛУХАЛИ:  
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про звернення тренерів М. Дунця та  

Я. Бобиляка щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів зобов’язань за контрактом». 
 

 29.09.2009 року до адміністрації ПФЛ надійшли звернення тренерів:  
М. Ду нця та Я. Бобиляка щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів зобов’язань за 
контрактом. 
 За усною інформацією тренерів керівництво ФК «Десна» Чернігів не приймає 
заходів щодо погашення заборгованос ті перед ними по заробітній платі та інших 
виплат за контрактом. 
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Обговоривши наявні матеріали справи 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, статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Зобов’язати Приватне підприємство «Футбольний клуб «Десна» Чернігів 
невідкладно провести відповідні заходи щодо погашення заборгованості по 
заробітній платі та іншим виплатам за контрактами перед тренерами М. Дунцем 
та Я. Бобиляком. 

2. Про прийняті рішення  повідомити 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. 


