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ПРОТОКОЛ № 27 

Порядок денний 

1. Про заяву від 18.02.2010 року футболіста Д. Стойко щодо невиконання ФК 
«Харків» Харків контрактних зобов’язань. 

 
2. Про заяву від 10.02.2010 року футболіста О. І. Маковійчука щодо невиконання ФК 

«Буковина» Чернівці контрактних зобов’язань. 
 
3. Про заяви від 28.12.2009 року та від 03.02.2010 року футболіста А. Мельничука 

щодо невиконання ФК «Буковина» Чернівці контрактних зобов’язань. 
 
 
           І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію члена ДК  Гречко Ю. Л. «Про заяву від 18.02.2010 року футболіста 
Д. Стойко щодо невиконання ФК «Харків» Харків контрактних зобов’язань». 
 
 У ході слухань встановлено наступне. 
 8 жовтня 2009 року до ДК звернувся футболіст Д. Стойко із заявою про 
невиконання ФК «Харків» Харків зобов’язань за контрактом. Дана заява 09.10.2009 
року у порядку пункті 5 статті 9 Регламенту Федерації футболу України зі статусу і 
трансферу футболістів направлена до клубу для розгляду по суті.  
 
 19.10.2009 року клуб направив до ДК лист, в якому повідомити про досягнення 
домовленості між сторонами.  
 
 18.02.2010 року до ДК надійшла заява футболіста Д. Стойко щодо невиконання 
ФК «Харків» Харків зобов’язань за контрактом та невидачі йому екземпляру 
контракту та додаткової угоди до нього. Одночасно Д. Стойко повідомляє, що його 
попереднє звернення ДК залишено без розгляду. Однак ці твердження футболіста не 
відповідають дійсності. Оскільки заявою від 09.11.2009 року футболіст Д. Стойко 
відізвав свою попередню заяву. 
 
 Розглянувши матеріали справи ДК прийшов до висновку: 
1)     інформація футболіста Д. Стойко про залишення без розгляду ДК його заяви від 

16.09.2009 року, матеріалами справи не підтвердилася; 
 
2)  наявних документів у справі не достатньо для прийняття об’єктивного і 
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справедливого рішення. 
 
 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 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за надання 
інформації, яка не відповідає дійсності – футболіста Дмитра Стойко – попередити. 

 
 2. Зобов’язати  ФК «Харків» Харків надати до ДК документи: 
 
2.1.     офіційне пояснення клубу щодо невидачі Д. Стойку екземпляру контракту від 

02.06.2008 року та  додаткової угоди до нього.  
2.2. оригінал контракту та додаткової угоди між футболістом Д. Стойко та ФК 

«Харків»; 
2.3. копію відомості про отримання екземпляру контракту та додаткової угоди до 

нього д. Стойко; 
2.4. копії наказів про прийняття і звільнення Д. Стойка із ФК «Харків»; 

 
2.5. копії документів про нарахування та виплату Д. Стойко сум, передбачених 

додатковою угодою до контракту; 
 

2.6. копії документів, які підтверджують заборгованість по сумах, які передбачені 
додатковою угодою до контракту Д. Стойку. 

 
 

3. Зобов’язати футболіста Д. Стойка надати: 
3.1. пояснення, в якому уточнити свої вимоги по заборгованості перед ним ФК 

«Харків» Харків, зокрема вказати період невиплати та конкретну суму. 
 
4. Звернутися до ОФКУ «Прем’єр ліга» із офіційним запитом про надання копії 

контракту від 02.06.2008 року, укладеного між ФК «Харків» Харків та футболістом 
Д. Стойко, а також копії відомості про отримання футболістом екземпляру 
контракту і додаткової угоди до нього. 

 
5. Продовжити розгляд справи за обов’язковою участю сторін по мірі готовності 

матеріалів. 
 
 

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 члена ДК  Гречко Ю. Л. «Про заяву від 10.02.2010 року футболіста 
О. І. Маковійчука щодо невиконання ФК «Буковина» Чернівці контрактних 
зобов’язань». 
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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, пунктом 7 статті 73,  статтею 78 
Дисциплінарних правил ФФУ,- 

 
Вирішили: 
 

1. Зобов’язати ФК «Буковина» Чернівці надати до ДК: 
1.1.          копії документів про нарахування та виплату О. Маковійчуку сум, 

передбачених  контрактом від 18.07.2007 року; 
 

1.2. копії документів, які підтверджують заборгованість по сумах, які 
передбачені контрактом від 18.07.2007 року О. Маковійчуку; 

 
1.3. копію договору про страхування футболіста О. Маковійчука; 
 
1.4. офіційне пояснення лікаря клубу, який безпосередньо обслуговував 

09.08.2009 року матч між командами другої ліги ФК «Буковина» - «Нива» 
Вінниця, з питання отримання травми футболістом О. Маковійчуком під час 
матчу та подальшого його лікування; 

 
1.5. копію медичної книжки футболіста О. Маковійчука, а також іншу медичну 

документацію, яка пов’язана з травмою та лікуванням футболіста; 
 
1.6. копії медичного висновку про стан здоров’я О. Маковійчука, що заважає 

виконанню його обов’язків як футболіста-професіонала. 
 
2. Зобов’язати футболіста О. Маковійчука надати до ДК: 
2.1.  копії доказів про направлення своєї заяви керівництву ФК «Буковина» Чернівці; 
 
2.2. пояснення, в якому уточнити свої вимоги по заборгованості перед ним ФК 

«Буковина» Чернівці, зокрема суму та період заборгованості; 
2.3. копії документів, що підтверджують отримання травми, лікування та понесення 

витрат на нього; 
2.4. копію трудовою книжки  з відміткою про його звільнення з ФК «Буковина» 

Чернівці. 
 
3. Продовжити розгляд справи за обов’язковою участю сторін по мірі готовності 

матеріалів. 
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 Гречко Ю. Л. «Про заяви від 28.12.2009 року та від 
03.02.2010 року футболіста А. Мельничука щодо невиконання ФК «Буковина» 
Чернівці контрактних зобов’язань». 
 До адміністрації ПФЛ звернувся футболіст А. Мельник із заявою від 03.02.2010 
року щодо дострокового розірвання контракту з ФК «Буковина» Чернівці та 
порушення клубом зобов’язань за контрактом. 
 Дана заява у порядку пункту 5 статті 9 Регламенту Федерації футболу України 
зі статусу і трансферу футболіста була направлена до ФК «Буковина» Чернівці для 
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розгляду та з вимогою надання інформації з питань викладених у ній. Клубом вимога 
адміністрації ПФЛ проігнорована, документів до ПФЛ не надано. 
  
 Обговоривши питання 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 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ- за ненадання 
документів на вимогу адміністрації ПФЛ – Футбольний клуб «Буковина» Чернівці – 
попередити. 

 
2. Зобов’язати ФК «Буковина» Чернівці надати до ДК: 
2.1 копії документів, що підтверджують розгляд звернень футболіста А. Мельничука 

на засіданні Ради клубу, як це передбачено пунктом 5.2. контракту, укладеного 
між ФК «Буковина» Чернівці та А. Мельничуком від 11.07.2009 року; 

 
2.2. офіційне пояснення клубу щодо не реагування на звернення футболіста  

 А. Мельничука від 28.12.2009 року та щодо невидачі йому екземпляра контракту 
та додатку до нього;  

 
2.3. копії документів про нарахування та виплату з/плати футболісту А. Мельничуку в 

грудні 2009 року; 
 
2.4. копії документів, які підтверджують заборгованість по з/п А. Мельничука; 
 
2.5. оригінал контракту між ФК «Буковина» Чернівці та футболістом А. Мельничуком і 

додатку до нього, а також відомість про отримання футболістом цих документів. 
 
3. Продовжити розгляд справи за обов’язковою участю сторін по мірі готовності 

матеріалів. 
 
 
 

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. 

 


