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Порядок денний
1. Про постанову Центральної Ради від 30.01.2012 року в частині несплати окремими
клубами заявкових внесків на участь у змаганнях сезону 2011-2012 років та інших
обов’язкових грошових внесків.
2. Про ситуацію, що склалася в ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ з питання
несплати річних заявкових внесків та невиплати заробітної плати працівникам
клубу.
3. Про ситуацію, що склалася в ФК «Нива» Тернопіль з питання несплати річних
заявкових внесків та невиплати заробітної плати працівникам клубу.
4.

Про
О. Тимченка
зобов’язань.

заяви
футболістів
В.
Шепеля
та
щодо невиконання ФК «СКАД-Ялпуг» Болград
контрактних

5. Про заяву футболіста С. Літовченка щодо невиконання ФК «Миколаїв» Миколаїв
контрактних зобов’язань.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Ю. Гречко «Про постанову Центральної Ради від
30.01.2012 року в частині несплати окремими клубами заявкових внесків на участь у
змаганнях сезону 2011-2012 років та інших обов’язкових грошових внесків».
31 січня 2012 року до ДК надійшов витяг з постанови Центральної ради ПФЛ
щодо несплати окремими клубами заявкових внесків на участь у змаганнях сезону
2011-2012 років та інших обов’язкових грошових внесків.
У ході слухань та розгляду матеріалів справи встановлено наступне.
1) Положеннями Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років встановлено сплату першої
(гарантійної) частини річного заявкового внеску. Зокрема у пункті 3. статті 20
Регламенту зазначено, що до 05 липня 2011 року клуби І ліги сплачують 50 000
гривень , клуби ІІ ліги – 25 000 гривень.
15 липня 2011 року Центральна Рада затвердила остаточні суми та терміни
сплати річного заявкового внеску, а саме:
клуби першої ліги зобов’язані сплатити
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у строк до 19 серпня 2011 року – 95 000 гривень;
у строк до 31 жовтня 2011 року – 85 000 гривень;
у строк до 30 листопада 2011 року – 89 00 гривень.
клуби другої ліги зобов’язані сплатити
у строк до 19 серпня 2011 року – 47 000 гривень;
у строк до 31 жовтня 2011 року – 43 000 гривень;
у строк до 30 листопада 2011 року – 35 000 гривень.

2) Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів
Професіональної футбольної ліги сезону 2011-2012 років передбачено
відшкодування клубами витрат, пов’язаних з проведенням першого та другого етапів
змагань «Датагруп Кубок України з футболу». Відповідно до пункту 4 статті 20 цього
Регламенту зазначені внески клуби зобов’язані сплатити до 30 серпня 2011 року.
У зв’язку з тим, що станом на 6 жовтня 2011 року окремі клуби мали
заборгованість по сплаті першої та другої частин обов’язкових внесків, а також не
відшкодували витрати на участь у змаганнях Кубку України, ДК попередив їх та
зобов’язав погасити заборгованість у термін до 15 жовтня 2011 року (включно).
Проте фінансові зобов’язання окремими клубами не виконані, що стало
предметом розгляду на засіданні Центральної Ради 31 січня 2012 року. Постановою
Центральною ради зобов’язано футбольні клубу погасити існуючу заборгованість
перед ПФЛ у строк до 20 лютого 2012 року. Також Центральна Рада рекомендувала
ДК застосувати до клубів-боржників дисциплінарні санкції у вигляді заборони
реєстрації футболістів та заявки команд на участь у весняній частині змагань сезону
2011-2012 років.
За довідкою керівника відділу фінансового забезпечення і звітності
О. Мамченко заборгованість перед ПФЛ мають наступні футбольні клуби:
– зі сплати річного заявкового внеску «Львів» Львів, «Нива» Вінниця,
«Севастополь» Севастополь, «Енергетик» Бурштин, «Миколаїв» Миколаїв, «Динамо»
Хмельницький, «Скала» Моршин, «Єдність» Пліски, «Гірник» Кривий Ріг, «Кремінь»
Кременчук та «Скад-Ялпуг» Болград;
– зі сплати внесків на участь у Кубку України «Львів» Львів, «Миколаїв» Миколаїв,
«Динамо» Хмельницький.
Обговоривши питання суті, проаналізувавши наявні документальні матеріали,
враховуючи рекомендації Центральної ради та керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 52, пунктом 1.3. статті 54, пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту статті 20 Регламенту змагань, пункту 2.9. статті 8, пункту 3.1.
статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за несплату річного заявкового внеску,
невідшкодування витрат на участь у змаганнях Кубку України, невиконання
рішень Центральної Ради та ДК – позбавити права реєструвати в Федерації
футболу України нових футболістів до моменту погашення даної заборгованості
наступні футбольні клуби: «Львів» Львів, «Нива» Вінниця, «Севастополь»
Севастополь, «Енергетик» Бурштин, «Миколаїв» Миколаїв, «Динамо»
Хмельницький, «Скала» Моршин, «Єдність» Пліски, «Гірник» Кривий Ріг,
«Кремінь» Кременчук та «Скад-Ялпуг» Болград.
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2. Не допустити до заявки весняної частини змагань спортивного сезону 2011-2012
років команди клубів, які
не погасять заборгованість перед ПФЛ до
20 лютого 2012 року (включно).
У відповідності до пункту 3 статті 82 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 ситуацію, що склалася в ФК
«Прикарпаття» Івано-Франківськ з питання несплати річних заявкових внесків та
невиплати заробітної плати працівникам клубу».
У засіданні беруть участь представники трудового колективу клубу Л. Ятківська
і Л. Озаришина та представник футболіста С. Пономаренка – Ю. Юрченко.
Представники адміністрації футбольного клубу у засіданні участі не приймають. Про
час, дату та місце проведення засідання повідомлені заздалегідь.
У ході підготовки та розгляду наявних документальних матеріалів справи
встановлено.
1) за довідкою керівника відділу фінансового забезпечення і звітності
О. Мамченко ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ має заборгованість перед ПФЛ зі
сплати річного та обов’язкового заявкового внеску у розмірі 53 750 гривень.

2) 20 жовтня 2010 року ДК зобов’язав ФК «Івано-Франківськ» Прикарпаття у термін
до 5.11.2010 року (включно) виплатити колишньому футболістові клубу
О. Батальському заробітну плату у розмірі 9 000 гривень та премію (матч
«Прикарпаття» - «Зірка») згідно додатку до контракту. Рішення клуб не виконав.

3) 16 червня 2011 року ДК зобов’язав Футбольний клуб «Прикарпаття» ІваноФранківськ у строк до 1.07.2011 року (включно) провести розрахунки по заробітній
платі за 2010 рік з футболістами А. Деркачем та Ю. Бровченком. Рішення клуб не
виконав.

4) 28 жовтня 2011 року до ДК надійшла заява колишнього футболіста Футбольного
клубу «Прикарпаття» Івано-Франківськ С. Пономаренка щодо невиплати заробітної
плати та непроведення клубом розрахунків при звільненні. Його звернення до
керівництва клубу залишені без розгляду. У порядку пункту 5 статті 9 Регламенту
ФФУ зі статусу і трансферу футболістів дана заява футболіста була направлена до
клубу для розгляду по суті. Проте керівництвом клубу вона проігнорована, відповіді
до ПФЛ не направлено.

5) 5 листопада 2011 року ДК зобов’язав Футбольний клуб «Прикарпаття» ІваноФранківськ у строк 5.12.2011 року (включно) копії документів (платіжні відомості,
видатково-касові ордери та ін.), які підтверджують нарахування та сплату заробітної
плати та інших виплат кожному із футболістів: А. Герасименку, А. Кругляку,
М. Боровкову та Є. Ковальчуку. Рішення клуб не виконав.
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6) 30 листопада 2011 року до адміністрації ПФЛ надійшли 53 заяви
працівників Футбольного клубу «Прикарпаття» Івано-Франківськ з питання невиплати
заробітної плати.
При їх розгляді встановлено, що лише 30 заяв підлягає розгляду ДК, як
органом здійснення футбольного правосуддя. Це заяви футболістів, віце-президента,
спортивного директора та гол. бухгалтера. Заяви інших працівників розгляду на ДК
не підлягають у відповідності до вимог статті 54 Дисциплінарних правил ФФУ.

7) 10 січня 2012 року до адміністрації ПФЛ надійшли заяви футболістів Футбольного
клубу «Прикарпаття» Івано-Франківськ А. Гурського та Р. Івашка щодо невиплати
заробітної плати та надання статусу «вільного агента».
Проаналізувавши документальні матеріали, заслухавши
трудового колективу та футболіста, ДК прийшов до висновку:

представників

1. Клуб має заборгованість зі сплати обов’язкових заявкових внесків до ПФЛ,
заробітна плата працівникам не виплачується на протязі півтора року.
2. Рішення ДК з питання проведення розрахунків із звільненими працівниками, клуб
ігнорує і не виконує.
3. ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ грубо порушує статутні та регламентні
вимоги ФФУ та ПФЛ, законодавство України про оплату праці та конституційні
права футболістів, як громадян України.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пунктів 5 та 6 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу
футболістів надати статус «вільного агента» футболістам: Андрію Гурському
(30.08.1988 р.н.) та Руслану Івашку (10.11.1986 р.н.).
2. У порядку пункту 2.19 статті 8, пункту 3.1. статті 13, пункту 1.8 статті 25
Дисциплінарних правил ФФУ – за постійне ігнорування рішень ДК, не
реагування на вимоги і неодноразові звернення адміністрації ПФЛ з питання
сплати заявкових та обов’язкових грошових внесків, невиконання умов
контрактів з футболістами – позбавити Футбольний клуб «Прикарпаття» ІваноФранківськ права реєструвати в Федерації футболу України нових футболістів
до моменту погашення заборгованості перед усіма футболістами та ПФЛ.
3. У разі невиконання клубом пункту 1 цього рішення у строк до 10 березня 2012
року розглянути питання щодо виключення команди «Прикарпаття» ІваноФранківськ зі складу учасників змагань ПФЛ.
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше
24 годин з моменту його отримання.

5
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про ситуацію, що склалася в ФК «Нива»
Тернопіль з питання несплати річних заявкових внесків та невиплати заробітної
плати працівникам клубу».
У ході слухань встановлено.
1) за довідкою керівника відділу фінансового забезпечення і звітності
О. Мамченко ФК «Нива» Тернопіль має заборгованість перед ПФЛ зі сплати річного
заявкового та обов’язкового грошового внеску у розмірі 131 500 гривень.

2) 18 січня 2012 року до ДК надійшла заява футболіста ФК «Нива» Тернопіль
А. Байшлая щодо невиплати клубом заробітної плати та надання статусу «вільного
агента». За такими вимогами 24 та 27 січня 2012 року до ДК надійшли заяви
Ю. Войтовича та П. Ониська. У своїх зверненнях футболісти повідомляють, що їх
неодноразові звернення щодо виплати заборгованості по заробітній платі
керівництво клубу постійно ігнорує. В офісі клубу представники роботодавця
відсутні,будь-який зв’язок з ними теж відсутній.
У порядку пункту 5 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів
дана заяви А. Башлая та Ю. Войтовича були направлені до клубу для розгляду по
суті. Керівництвом клубу вони проігноровані, відповіді до ПФЛ не направлено.
Проаналізувавши документальні матеріали, заслухавши представників
трудового колективу, ДК прийшов до висновку:
1. У клубі склалася дуже складна фінансова ситуація: не сплачено заявкові та
обов’язкові внески, заробітна плата футболістам не виплачується, перед
колишніми футболістами заборгованість по заробітній платі взагалі не проведена
на протязі останніх двох років.
2. ДК неодноразово розглядав звернення футболістів щодо невиплати ФК «Нива»
Тернопіль заробітної плати, застосовував жорсткі дисциплінарні санкції у вигляді
зняття турнірних очок за невиконання рішень ДК. Проте клуб постійно ігнорує і не
виконує рішення ДК, чим грубо порушує статутні та регламентні вимоги ФФУ та
ПФЛ.
3. Керівництвом клубу не приймається ніяких конкретних заходів щодо погашення
заборгованості перед футболістами.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пунктів 5 та 6 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу
футболістів надати статус «вільного агента» футболістам: Андрію Башлаю
(16.02.1985 р.н.), Юрію Войтовичу (24.08.1979 р.н.) та Павлу Ониську
(12.07.1979 р.н.).
2. У порядку пункту 2.19 статті 8, пункту 3.1. статті 13, пункту 1.8 статті 25
Дисциплінарних правил ФФУ – за постійне ігнорування рішень ДК, за не
реагування на вимоги і неодноразові звернення адміністрації ПФЛ з питань
сплати заявкових внесків, невиконання умов контрактних зобов’язань перед
футболістами, непроведення розрахунків з ними розрахунків – позбавити
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Футбольний клуб «Нива» Тернопіль
права реєструвати в Федерації
футболу України нових футболістів до моменту погашення заборгованості
перед усіма футболістами та ПФЛ.
3. У разі невиконання клубом пункту 1 цього рішення у строк до 10 березня 2012
року розглянути питання щодо виключення команди «Нива» Тернопіль зі
складу учасників змагань ПФЛ.
У відповідності до пункту 3 статті 82 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 заяви футболістів В. Шепеля та
О. Тимченка
щодо невиконання ФК «СКАД-Ялпуг» Болград
контрактних
зобов’язань».
У засіданні приймає участь представник футболістів
Ю. Юрченко.
Представники клубу у засіданні не беруть. Про час, місце та дату засідання
повідомлені заздалегідь.
У ході слухань встановлено наступне.
29 грудня 2011 року до ДК надійшла заява футболіста ФК «СКАД-Ялпуг»
Болград В. Шепеля про стягнення з клубу заборгованості по заробітній платі та
надання статусу «вільного агента».З цих же питань до ДК 16 січня 2012 року
надійшла заява футболіста О. Тимченка.
Зазначені заяви футболістів у порядку пункту 5 статті 9 Регламенту ФФУ зі
статусу і трансферу футболістів направлені керівництву ФК «СКАД-Ялпуг» Болград
для розгляду по суті і надання всебічної інформації.
26 січня 2012 року на адресу адміністрації ПФЛ надійшли пояснення клубу
(листи від 19.01.2012 року за вих.6,7), в яких повідомляється, що зазначені
футболісти звільнені з клубу у листопаді місяці 2011 року за зниження спортивної
майстерності та порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
Заборгованість по заробітній платі клуб готовий виплатити, проте футболісти до
клубу за отриманням розрахунків не з’явилися. У зв’язку з цим вимоги заявників
щодо дострокового розірвання контракту у зв’язку з порушенням законодавства про
праці клуб вважає безпідставними.
Представник футболістів Ю. Юрченко не погодився з твердженнями
відповідача, підтримав вимоги своїх довірителів щодо невиплати клубом заробітної
плати та надання їм статусу «вільних агентів».
Обговоривши питання по суті, враховуючи, що сторони не оспорюють факт
дострокового розірвання контракту, керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 52, пунктом 1.3. статті 54, пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Надати статус «вільного агента» футболістові
Валерію
Шепелю
(20.11.1988 р.н.) з 23 грудня 2011 року, футболістові Олексію Тимченко
(09.06.1985 р.н.) з 10 січня 2012 року.
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2. Зобов’язати
ФК
Болград надати до ДК у термін не
пізніше
9 лютого 2012 року завірені належним чином наступні документи:
-

накази про прийняття та звільнення футболістів В. Шепеля та
О. Тимченка;
відомості про нарахування та виплату їм заробітної плати за весь період
перебування в трудових відносинах;
довідку про середньомісячну заробітну плату по кожному окремо.

3. Після отримання документів продовжити розгляд справи.
4. У порядку пункту 8 статті 69 Дисциплінарних правил ФФУ явку сторін на
засідання визнати обов’язковою.
У відповідності до пункту 3 статті 82 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 заяву футболіста С. Літовченка щодо
невиконання ФК «Миколаїв» Миколаїв контрактних зобов’язань».
У засіданні приймає участь представник футболіста
Ю. Юрченко.
Представники клубу у засіданні не беруть. Про час, місце та дату засідання
повідомлені заздалегідь.
У ході слухань встановлено.
27 січня 2012 року до ДК надійшла заява футболіста ФК «Миколаїв» Миколаїв
С. Літовченка про стягнення з клубу заборгованості по заробітній платі та надання
статусу «вільного агента».
Оскільки клуб не заперечує проти дострокового розірвання контракту з
С. Літовченком і між сторонами є спір щодо виплати заборгованості по заробітній
платі та проведення розрахунку, керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
статті 52, пунктом 1.3. статті 54, пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Надати
статус
«вільного
агента»
(20.11.1988 р.н.) з 19 січня 2012 року.

футболістові

Сергію

Літовченко

2. Зобов’язати ФК «Миколаїв» Миколаїв надати до ДК у термін не пізніше
9 лютого 2012 року завірені належним чином наступні документи:
-

накази про прийняття та звільнення футболіста С. Літовченка;
відомості про нарахування та виплату йому заробітної плати за весь період
перебування в трудових відносинах;
довідку про середньомісячну заробітну плату.

3. Після отримання документів продовжити розгляд справи.
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4. У порядку пункту 8 статті 69 Дисциплінарних правил ФФУ явку сторін на
засідання визнати обов’язковою.
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше
24 годин з моменту його отримання.

