
 

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 № 15 

м. Київ  
пров. Музейний, 2-б 

13 жовтня 2010 року  
Початок роботи 10.00 год. 

 

Порядок денний 

1. Про заборгованість футбольних клубів «Прикарпаття» Івано-Франківськ та 
«Динамо» Хмельницький зі сплати заявкових внесків за участь у І та ІІ етапах 
розіграшу Кубку України. 

2. Про несплату окремими футбольними клубами ІІ та ІІІ частини річних заявкових 
внесків на проведення змагань сезону 2010-2011 років. 

3. Про заборгованість окремих футбольних клубів зі сплати обов’язкових грошових 
внесків, застосованих рішеннями ДК у першому колі змагань сезону 2010-2011 
років та встановлених Регламентом змагань (жовті картки). 

4. Про порушення Правил поведінки вболівальниками команди «Нива» на стадіоні 
«Хімік» м. Вінниця 06.10.2010 року у матчі 14-го туру першості першої ліги між 
командами «Нива» Вінниця – «Сталь» Алчевськ. 

 
5. Про невиконання ФК «Нива» Тернопіль рішення ДК від 21.07.2010 року в частині 

проведення розрахунків з колишніми футболістами клубу Ю. Дручиком та  
М. Ковальчуком. 

6. Про використання піротехнічних засобів (3 димові шашки) вболівальниками 
команди «Чорноморець» Одеса 06.10.2010 року під час матчу 14-го туру 
першості першої ліги між командами «Чорноморець» Одеса – «Арсенал» Біла 
Церква. 

 
7. Про невиконання  окремими футбольними клубами положень Регламенту змагань 

щодо строків подання до ФФУ програм підготовки команд  клубу та протоколу 
незалежного тестування футболістів. 

 
І. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заборгованість футбольних клубів  
«Прикарпаття» Івано-Франківськ та «Динамо» Хмельницький зі сплати заявкових 
внесків за участь у І та ІІ етапах розіграшу Кубку України». 
 На засідання був запрошений та приймає участь віце-президент ФК 
«Прикарпаття» Івано-Франківськ С. В. Кулєшов. 
 
 У ході розгляду встановлено наступне. 
 Положеннями пункту 5 статті 20 Регламенту змагань встановлено термін 
сплати заявкових внесків за участь у першому та другому етапах розіграшу Кубка 
України до 30.08.2010 року. 
 За довідкою відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ  
станом на 13.10.2010 року не сплатили заявкові внески за участь у І та ІІ етапах 
розіграшу Кубку України наступні футбольні клуби: «Прикарпаття» Івано-Франківськ 
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(14 241,15 грн.) та «Динамо» Хмельницький (4 925,15 грн.). Цим клубам 
направлялися листи-вимоги про погашення заборгованості (вих. №№ 1382,1384 від 
30.08.2010 року). Однак вони залишені без задоволення. 
 
 Віце-президент С. В. Кулєшов пояснив, що ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ 
має заборгованість перед ПФЛ через фінансові труднощі, оскільки фінансується з 
міського бюджету. На даний час іде пошук спонсорів для стабілізації та поліпшення 
фінансово стану клубу. Гарантійні листи до ПФЛ про сплату у строк до 20.10.2010 
року було направлено президентом клубу та головою Івано-Франківської 
облдержадміністрації. 
 

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 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 5 статті 20 Регламенту змагань, пункту 2.9 статті 8, пункту 1.1. 
статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - за несплату заявкових внесків за участь у  
І та ІІ етапах розіграшу Кубку України  - футбольні клуби «Динамо» Хмельницький 
та «Прикарпаття» Івано-Франківськ – попередити та зобов’язати у строк до 
24.10.2010 року (включно) погасити наявну заборгованість. 

 
2. У разі невиконання ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ та «Динамо» 

Хмельницький пункту1 цього рішення, матеріали направити на найближче 
засідання Центральної Ради ПФЛ 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. 

 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про несплату окремими футбольними 
клубами ІІ та ІІІ частини річних заявкових внесків на проведення змагань сезону 
2010-2011 років». 

У засіданні бере участь віце-президент ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ  С. 
В. Кулєшов. 

У ході розгляду встановлено наступне. 
Центральна Рада Професіональної футбольної ліги, відповідно до пункту 16 

статті 20 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги сезону 2010/2011 років, постановою від 16 липня 
2010 року затвердила суми та терміни сплати річних заявкових грошових внесків на 
участь у змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги у сезоні 2010-2011 
років. 
 За довідкою відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ  
станом на 13.10.2010 року не сплатили заявкові внески на проведення першого кола 
змагань сезону 2010-2011 років наступні футбольні клуби: «Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка (100 000 грн.); «Прикарпаття» Івано-Франківськ (230 000 грн.); «Динамо» 
Хмельницький (72 000 грн.); «Енергетик» Бурштин (175 000 грн.); «Зірка» Кіровоград 
(100 000 грн.); «Верес» Рівне (57 000 грн.); МФК «Миколаїв» (30 000 грн.); «Десна» 
Чернігів (30 000 грн.); «Дніпро» Дніпропетровськ (команда «Дніпро-2» - 30 000 грн.). 
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Зазначеним клубам направлялися листи- нагадування щодо погашення 
заборгованості. Однак вони залишені без задоволення. 

 
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 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 5 статті 20 Регламенту змагань, пункту 2.9 статті 8, пункту 1.1. 
статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - за невиконання рішення Центральної ради та 
несвоєчасну сплату ІІ та ІІІ частини річних заявкових внесків на участь у змаганнях 
під егідою Професіональної футбольної ліги у сезоні 2010-2011 років футбольні 
клуби: «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка; «Прикарпаття» Івано-Франківськ; «Динамо» 
Хмельницький; «Енергетик» Бурштин; «Зірка» Кіровоград; «Верес» Рівне; МФК 
«Миколаїв»; «Десна» Чернігів; «Дніпро» Дніпропетровськ (команда «Дніпро-2») – 
попередити та зобов’язати у строк до 24.10.2010 року (включно) погасити наявну 
заборгованість. 
 
2. У разі невиконання футбольними клубами пункту 1 цього рішення, матеріали  

направити на найближче засідання Центральної Ради ПФЛ 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. 

 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заборгованість окремих футбольних 
клубів зі сплати обов’язкових грошових внесків, застосованих рішеннями ДК у 
першому колі змагань сезону 2010-2011 років та встановлених Регламентом змагань 
(жовті картки)».  
 
  
 У ході слухань встановлено наступне. 
 Положення пунктів 1 та 2 статті 52 Регламенту змагань передбачають сплату 
футбольними клубами обов’язкових грошових внесків за: дисциплінарні санкції 
застосовані ДК та отримання футболістами п’ять і більше жовтих карток – не пізніше 
7(семи) днів від дати отримання рішення ДК та повідомлення Адміністрації. 
 
 Витяги з рішень ДК та листи Адміністрації були направлені клубам своєчасно, 
що підтверджується матеріалами справи. Згідно довідки відділу фінансового 
забезпечення і звітності ПФЛ станом на 13.10.2010 року заборгованість по сплаті 
зазначених обов’язкових грошових внесків мають наступні клуби: «Рось» Біла Церква 
(700 грн.); «Верес» Рівне (700 грн.); «Гірник-Спорт» Комсомольськ (200 грн.); «Сталь» 
Алчевськ (200 грн.); МФК «Миколаїв (1000 грн.); «Зірка» Кіровоград (4000 грн.); 
«Нива» Тернопіль (500 грн.). 
 

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 статті 51, пунктом 1.3. статті 
53, пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 Дисциплінарних правил 
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ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1. У порядку пункту 5 статті 20 Регламенту змагань, пункту 2.9 статті 8, пункту 1.1. 
статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - за несплату обов’язкових грошових 
внесків застосованих рішеннями ДК у першому колі змагань сезону 2010-2011 
років та встановлених Регламентом змагань (жовті картки) - футбольні клуби: 
«Рось» Біла Церква; «Верес» Рівне; «Гірник-Спорт» Комсомольськ; «Сталь» 
Алчевськ; МФК «Миколаїв; «Зірка» Кіровоград; «Нива» Тернопіль – попередити 
та зобов’язати у строк до 24.10.2010 року (включно) погасити наявну 
заборгованість. 

 
2. У разі невиконання футбольними клубами пункту 1 цього рішення, матеріали  

направити на найближче засідання Центральної Ради ПФЛ 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. 

 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про порушення Правил поведінки 
вболівальниками команди «Нива» на стадіоні «Хімік» м. Вінниця 06.10.2010 року у 
матчі 14-го туру першості першої ліги між командами «Нива» Вінниця – «Сталь» 
Алчевськ. 
 Згідно із записами у рапортах делегата М. Біць – на 79 хвилині матчу окремі 
вболівальники (2 чоловіка) команди «Нива» Вінниця вибігли на футбольне поле, 
виражаючи таким чином свою радість забитому м’ячу. У цей момент в ігрову зону 
полетіли різні предмети (крісло, яблука).  
 
 Арбітр матчу А. Лисаковський щодо цього інциденту у рапорті зазначив, що 
вболівальники кидали предмети (яблука) у воротаря команди «Сталь» Алчевськ. 
 
 За усною інформацією інспектора ліги Є. Мороза, ФК «Сталь» Алчевськ не має 
ніяких претензій до ФК «Нива» Вінниця щодо інциденту з воротарем їхньої команди. 
 
 Розглянувши та проаналізувавши документальні матеріали справи, 
переглянувши фрагмент відеозапису матчу, ДК прийшов до висновку – порушення 
вболівальниками «Нива» Вінниця Правил поведінки на стадіоні «Хімік» м. Вінниця, а 
саме кидання предметів (крісла, яблук) на футбольне поле могло бути здійснено з 
ризиком нанесення тілесних ушкоджень особам, які знаходились у цей момент на 
футбольному полі та біговій доріжці, а також таким, що несе небезпеку їхньому 
здоров’ю та життю. 
 

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: 

1. У порядку пунктів 1 та 8 статті 23, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, пункту 
2.11 статті 8, статті 9, пункту 1.3. статті 13, пункту 3 статті 21 Дисциплінарних 
правил ФФУ, пункту 11 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за кидання на 
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футбольне поле предметів (крісло, яблука) вболівальниками команди під час 
матчу – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Професійний футбольний клуб «Нива» Вінниця: 

1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення 
ДК; 

1.2. Додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками 
клубу щодо недопущення в подальшому Правил поведінки на стадіоні до, під час 
та після матчу. 

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 21.07.2010 року в частині проведення розрахунків з колишніми 
футболістами клубу Ю. Дручиком та М. Ковальчуком». 

13.09.2010 року на адресу ДК надійшли потворні заяви колишніх футболістів 
ФК «Нива» Тернопіль М. Ковальчука та Ю. Дручика щодо невиконання клубом 
рішень ДК і невиплати їм  заробітної плати. Сума заборгованості клубу перед  
М. Ковальчуком складає 20 000 гривень; перед Ю. Дручиком – 24 000 гривень. 

Питання непроведення розрахунків було неодноразовим предметом розгляду 
засідань ДК у сезоні 2009-2010 років. За невиплату з/плати футболістам, ДК 
застосовував до ФК «Нива» Тернопіль наступні дисциплінарні санкції: у вигляді 
грошових внесків, позбавлення права реєструвати в ФФУ нових футболістів протягом 
визначеного періоду, зняття турнірних очок. Незважаючи на жорсткі дисциплінарні 
санкції застосовані до клубу, заборгованість перед футболістами залишилась 
непогашеною. 

Останнім рішенням від 21.07.2010 року, ДК заборонив заявку команді «Нива» 
Тернопіль без надання листа з гарантією щодо погашення заборгованості перед 
футболістами у строк до 1.09.2010 року. Клуб такий лист надав, однак розрахунки з 
футболістами не провів. За матеріалами справи ФК «Нива» Тернопіль має 
заборгованість на протязі півтора року перед восьма колишніми футболістами клубу 
– це Д. Саркіс, В. Лукашук, О. Теплий, Ю. Паньків, Ю. Дручик, М. Ковальчук,  
М. Нікітський та В. Куянов. 

Проаналізувавши документальні матеріали справи, ДК прийшов до 
висновку: - ФК «Нива» Тернопіль повністю ігноруються вимоги та рішення ДК. Листи 
Адміністрації щодо погашення боргів по з/платі перед колишніми футболістами клубу 
залишаються без розгляду та реагування.  

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

Вирішили: 
 

1. У порядку пунктів 2.9 та 2.19 статті 8,  пункту 1.10 статті 24 Дисциплінарних правил 
ФФУ – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб 
«Нива» Тернопіль у термін до 24.10.2010 року (включно) погасити заборгованість 
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перед Д. Саркіс, В. Лукашук, О. Теплий, Ю. Паньків, Ю. Дручик,  
М. Ковальчук, М. Нікітський та В. Куянов. 

2. У разі невиконання пункту 1 цього рішення, матеріали направити на найближче 
засідання Центральної ради ПФЛ та рекомендувати розглянути питання щодо 
доцільності подальшого перебування ФК «Нива» Тернопіль у складі ПФЛ. 

 

3. Копію цього рішення направити  до Тернопільської облдержадміністрації для 
відома. 

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 голови ДК Гречко Ю. Л.  «Про використання піротехнічних засобів 
(три димові шашки) вболівальниками команди «Чорноморець» Одеса 06.10.2010 
року під час матчу 14-го туру першості першої ліги між командами «Чорноморець» 
Одеса – «Арсенал» Біла Церква».  
 
 Згідно із записами у рапорті делегатам В. Головка – вболівальники команди 
«Чорноморець» Одеса  запалили по одній димовій шашці на 60, 63 та 65 хвилинах 
матчу. 
 За подібні порушення (використання вболівальниками піротехнічних засобів) 
до клубу «Чорноморець» Одеса у змаганнях першості сезону 2010-2011 р.р., ДК вже 
застосовував дисциплінарні санкції, які своєчасно сплачені. 
 

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: 
 

1. У порядку пунктів 1 та 7 статті 23, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, пункту 
2.11 статті 8, статті 10, пункту 1.3. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 
10 Додатку 2 Дисциплінарних правил, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань та 
враховуючи повторність порушення – за використання  вболівальниками команди 
«Чорноморець» Одеса трьох піротехнічних засобів (димові шашки) – зобов’язати 
Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Чорноморець» Одеса: 

1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у 
розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень не пізніше семи діб від дати 
отримання рішення ДК; 

1.2. Додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками 
клубу щодо недопущення в подальшому використання піротехнічних засобів до, 
під час та після матчу. 

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. 

 
 
VІІ. СЛУХАЛИ: 

 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання  окремими 
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футбольними клубами положень Регламенту змагань щодо строків 
подання до ФФУ програм підготовки команд  клубу та протоколу незалежного 
тестування футболістів». 
 

У процесі підготовки та розгляду питання встановлено наступне. 
 19.08.2010 року на адресу адміністрації ПФЛ надійшов лист ФФУ щодо 
невиконання окремими футбольними клубами положень пунктів 6, 6.1 та 6.2 статті 17 
Регламенту змагань, якими передбачено надання перед початком кожного кола 
змагань старшим тренером клубу до ФФУ Програми підготовки команд клубу на 
кожне коло змагань згідно з «Інструкцією ФФУ щодо складання цільових програм 
підготовки збірних і клубних професіональних команд з футболу» та Протоколу 
результатів педагогічного тестування футболістів згідно з «Інструкцією ФФУ щодо 
роботи Науково-методичних груп в професіональних футбольних командах». 
 
 Адміністрація ПФЛ листом від 20.08.2010 року за вих. № 1367 зобов’язала 
футбольні клуби, які своєчасно не надали до ФФУ зазначені документи, направити їх 
у термін до 15.09.2010 року. Однак не всі виконали вимогу Адміністрації. 
 
 15 вересня 2010 року на адресу адміністрації ПФЛ надійшло повідомлення 
технічного директора ФФУ К. Л. Віхрова щодо ненадання до ФФУ документів 
планування навчально-тренувального процесу та даних педагогічного тестування 
футболістів наступними футбольними клубами ПФЛ: «Десна» Чернігів, «Верес» 
Рівне, «Рось» Біла Церква, «Динамо» Хмельницький, МФК «Миколаїв» та «Сталь» 
Дніпродзержинськ. Повторно, у листі ФФУ від 4 жовтня 2010 року вказано про 
ненадання зазначеними клубами документів до ФФУ, а також порушено клопотання 
щодо прийняття до них відповідних заходів. 
 
 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 пункту 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - 
за невиконання регламентних вимог щодо надання до Федерації футболу України 
програм підготовки команд клубу та протоколу незалежного тестування 
футболістів - футбольні клуби: «Десна» Чернігів, «Верес» Рівне, «Рось» Біла 
Церква, «Динамо» Хмельницький, МФК «Миколаїв» та «Сталь» 
Дніпродзержинськ– попередити. 

 
2. Зобов’язати «Десна» Чернігів, «Верес» Рівне, «Рось» Біла Церква, «Динамо» 

Хмельницький, МФК «Миколаїв» та «Сталь» Дніпродзержинськ у термін до 
24.10.2010 року (включно) надати до ФФУ: Програму підготовки команд клубу і 
Протокол результатів педагогічного тестування футболістів. У разі невиконання 
цього рішення, до клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції 
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 

3. Копію цього рішення надати Технічному комітету ФФУ для відома. 

 
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. 


