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ПРОТОКОЛ № 19

Порядок денний
1. Про постанову Центральної Ради від 25 листопада 2009 року щодо несплати ФК
«Дніпро-75» Дніпропетровськ другої частини заявкового внеску для участі у
змаганнях сезону 2009-2010 років.
2. Про продовження розгляду справи за зверненням СДЮШОР «Торпедо» Миколаїв
щодо непроведення компенсаційних розрахунків МФК «Миколаїв» за підготовку
футболістів Т. Чоларія та Ю. Гірчева.
3. Про колективне звернення футболістів щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград»
контрактних зобов’язань.
4. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 20.11.2009 року щодо
непогашення заборгованості по контрактних зобов’язаннях перед колишніми
футболістами клубу А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським,
С. Яковенком та О. Оніщенком.
5. Про заяву
колишнього футболіста ФК «Суми» Суми А. Мальцева щодо
непроведення розрахунків за контрактом».
6. Про лист ФК «Моршин» Моршин щодо скасування реєстрації футболістапрофесіонала Шведа О. Р.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Скворцова В. С. «Про постанову Центральної Ради від
25 листопада 2009 року щодо несплати ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ другої
частини заявкового внеску для участі у змаганнях сезону 2009-2010 років».
Обговоривши питання по суті, враховуючи клопотання клубу (лист від
3.12.2009 року) 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. Призначити розгляд справи «Про постанову Центральної Ради від 25 листопада
2009 року щодо несплати ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ другої частини
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заявкового внеску для участі у змаганнях сезону 2009-2010 років за участю
президента клубу Дорошенка С. І. на 09 грудня 2009 року.
2. У разі неявки Дорошенка С. І. на засідання ДК, справу розглянути за наявними
документальними матеріалами.
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 продовження розгляду справи за
зверненням СДЮШОР «Торпедо» Миколаїв щодо непроведення компенсаційних
розрахунків МФК «Миколаїв» за підготовку футболістів Т. Чоларія та Ю. Гірчева».
Питання розглядалося на засіданні ДК 18.11.2009 року, на якому прийнято
рішення звернутись до Федерації футболу України для надання роз’яснення з
питання чи має право на компенсацію СДЮШОР «Торпедо» Державного
підприємства
«Науково-виробничий
комплекс
газотурбобудування
«ЗоряМашпроект», як структурний підрозділ цього підприємства.
2 грудня 2009 року до ДК надійшов лист від ФФУ в якому зазначено, що
СДЮШОР «Торпедо» не є юридичною особою, а діє в структурі господарського
товариства, але водночас забезпечує навчально-тренувальний процес, а також бере
участь у змаганнях з футболу і в даному випадку за аналогією підпадає під статус
футбольної школи, яка підпорядкована професіональному клубу.
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. Визнати, що відповідно до вимог пунктів 4,7 статті 21 Регламенту ФФУ та
враховуючи лист ФФУ - структурний підрозділ СДЮШОР «Торпедо» Миколаїв
Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування
«Зоря-Машпроект» має право на отримання від клубу компенсації за
підготовку футболістів, в якому вони вперше зареєстровані як
професіонали.
2. Зобов`язати МФК «Миколаїв» провести розрахунки із СДЮШОР «Торпедо»
Миколаїв за підготовку футболістів Т. Чоларія та Ю. Гірчева з врахуванням вимог
відповідних Регламентів змагань.
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 колективне звернення футболістів
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щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград» контрактних зобов’язань».
Представники ФК «Зірка» Кіровоград участі у засіданні не приймали. Про час і
місце розгляду справи були повідомлені.
У ході слухань та за наявними документальними матеріалами справи
встановлено наступне.
До адміністрації ПФЛ 31.10.2009 року надійшло колективне звернення
футболістів ФК «Зірка» Кіровоград (підписано 22 особами) про те, що клуб на протязі
чотирьох місяців не виплачує заробітну плату та преміальні виплати.
Дана заява була направлена керівництву клубу для негайного розгляду та
прийняття відповідних заходів щодо погашення заборгованості перед футболістами.
Листом від 5.11.2009 року за вих. №120 керівництво клубу повідомило, що
колективне звернення футболістів розглянуто на загальних зборах трудового
колективу ФК «Зірка». Однак, протокол загальних зборів, яким узгоджене питання з
футболістами щодо погашення заборгованості до цього часу до ДК не надійшов.
Окрім того, 27.11.2009 року ДК до клубу надіслано листа, яком було
зобов’язано надати інформацію щодо проведення розрахунків з футболістами по
заробітній платі за вересень 2009 року, які клуб гарантував провести листом від
06.11.2009 року вих. № 121. ФК «Зірка» Кіровоград вимога ДК проігнорована. До ДК
не надіслано жодного документу з питань частково погашення чи в повному обсязі,
заборгованості перед футболістами.
Лише 3 грудня 2009 року клуб повідомляє, що гарантує погасити
заборгованість перед футболістами по заробітній платі за два місяці до кінця
поточного року, а решту – у термін січень-лютий 2010 року. Але ці терміни сплати
визначені в односторонньому порядку і не погоджені з футболістами.
Враховуючи вищезазначене та проаналізувавши наявні документи, ДК
приходить до висновку:
Керівництво ФК «Зірка» Кіровоград не проводить ніяких конкретних заходів
щодо погашення заборгованості по заробітній платі перед футболістами. Про це
свідчать відписки клубу на звернення ПФЛ та ДК. З листів клубу незрозуміло - чи
досягнуто домовленості з футболістами щодо поетапного погашення заборгованості
по заробітній платі та за які саме місяці вже її виплачено. Клубом також проігноровані
вимоги адміністрації ПФЛ (лист від 02.11.2009 року вих. № 1967) та ДК (лист від
27.11.2009 року вих. № 2106) щодо встановлення заборгованості по заробітній платі
та преміям по кожному футболісту.
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 пунктів 58 та 59 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ - за
невиконання, не реагування належним чином на вимоги і неодноразові звернення
адміністрації ПФЛ та ДК з питань невиконання умов контрактів з футболістами –
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зобов’язати Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград перерахувати на розрахунковий
рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень
не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.
2. Надати можливість ФК «Зірка» Кіровоград провести розрахунки з футболістами по
заробітній платі у термін до 23.12.2009 року.
3. Пункт 1 цього рішення набуває чинності при умові невиконання ФК «Зірка»
Кіровоград пункту 2 цього рішення.
4. При встановленні у подальшому ігнорування рішень ДК, невиконання ФК «Зірка»
Кіровоград статутних і регламентних норм – ініціювати перед Центральною
Радою Професіональної футбольної ліги розгляд питання щодо припинення
членства клубу в 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.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград
рішення ДК від 20.11.2009 року щодо непогашення заборгованості по контрактних
зобов’язаннях перед колишніми футболістами клубу А. Скрипником, М. Кучинським,
О. Ремезовським, С. Яковенком та О. Оніщенком».
У ході слухань встановлено наступне.
Рішенням № 18 ДК від 20.11.2009 року зобов’язано ФК «Зірка» Кіровоград
невідкладно провести відповідні заходи щодо проведення розрахунків із
футболістами А. Скрипником, М. Кучинським, О. Ремезовським, С. Яковенком,
О. Оніщенком і у семиденний термін з дня отримання цього рішення повідомити ДК.
Однак
вищезазначене рішення ДК ФК «Зірка» Кіровоград повністю
проігноровано і не виконано. У зв’язку з цим до клубу застосовані дисциплінарні
санкції у вигляду обов’язкового грошового внеску розміром 5000 (п’яти тисяч)
гривень.
До ДК клуб 3.12.2009 року надіслав листа за вих. № 128, в якому гарантує
проведення розрахунків з футболістами
А. Скрипником, М. Кучинським,
О. Ремезовським, С. Яковенком у строк до 11.12.2009 року та з О. Оніщенком - до
кінця поточного року. Але ці терміни сплати визначені в односторонньому порядку і
не погоджені з футболістами.
Обговоривши питання по суті та проаналізувавши наявні документи ДК
приходить до висновку:
1. ДК неодноразово розглядав звернення вищезазначених футболістів,
надавав можливість клубу провести відповідні заходи для погашення заборгованості
перед ними, попереджував за невиконання рішення ДК та зобов’язував у встановлені
терміни провести остаточні розрахунки. Але ФК «Зірка» Кіровоград не виконує і
ігнорує рішення ДК, чим грубо порушено статутні та регламентні вимоги ФФУ та ПФЛ.
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2. Не проводячи повного та остаточного розрахунку з колишніми
футболістами, клуб порушив законодавство України про працю та конституційні
права футболістів, як громадян України.
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 59 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ - за ігнорування та
невиконання рішень ДК, порушення статутних і регламентних вимог ФФУ та ПФЛ,
враховуючи повторність порушення - зобов’язати Футбольний клуб «Зірка»
Кіровоград перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий
внесок у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень не пізніше семи діб від дати
отримання рішення ДК.
2. Зобов’язати ФК «Зірка» Кіровоград остаточно провести розрахунки
з
футболістами
А.
Скрипником,
М.
Кучинським,
О.
Ремезовським,
С. Яковенком та О. Оніщенком у строк до 15.12.2009 року.
3. У разі невиконання цього рішення чи порушення терміну проведення розрахунків,
до клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні 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.

V. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора ІІ ліги Гуча А. М. «Про заяву колишнього футболіста
ФК «Суми» Суми А. Мальцева щодо непроведення розрахунків за контрактом».
У ході слухань встановлено наступне.
17.07.2009 року між ФК «Суми» Суми та футболістом А. Мальцевим укладено
контракт. 25.08.2009 року контракт достроково розірвано. У цей же день клуб надав
гарантійний лист, яким зобов’язувався погасити перед А. Мальцевим заборгованість
по заробітній платі та премії у строк до 15.09.2009 року. Але це зобов’язання клуб не
виконав.
До ДК 1.12.2009 року надійшов лист від ФК «Суми» Суми, в якому він гарантує
провести розрахунки з А. Мальцевим у строк до 15.12.2009 року.
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. Вимоги футболіста А. Мальцева, викладені у заяві від 26.11.2009 року
задовольнити повністю.
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2. У порядку пункту 2.19 статті 8 та пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ
за невиконання контрактних зобов’язань перед футболістом А. Мальцевим та
непроведення з ним розрахунків при звільненні ФК «Суми» Суми – попередити.
3. Зобов’язати ФК «Суми» Суми провести відповідні заходи щодо погашення
заборгованості по заробітній платі та преміальних перед футболістом
А. Мальцевим у термін до 15.12.2009 року.
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 члена ДК Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Моршин» Моршин щодо
скасування реєстрації футболіста-професіонала Шведа О. Р. ».
На засідання ДК сторони не запрошувались. Справа розглянута за наявними
документальними матеріалами.
У ході слухань встановлено.
До адміністрації ПФЛ 3.11.2009 року надійшло звернення ФК «Моршин»
Моршин з проханням скасувати реєстрацію футболіста Шведа О. Р., 1991 року
народження, як помилкову.
Із матеріалів справи вбачається, що 13.07.2009 року ФК «Моршин» Моршин
уклав контракт з футболістом Швед О. Р. і 15.07.2009 року був заявлений за цей
клуб. 16.07.2009 року клуб направив до ПФЛ листа з проханням відзаявити
футболіста у зв’язку з достроковим розірванням контракту, додавши додаткову угоду.
У листі від 3.12.2009 року за вих. № 61 клуб пояснює, що футболіст Швед О. у
заявку на сезон 2009/2010 років був внесений помилково. Наказ про прийняття його
на роботу не видавався, у трудових відносинах футболіст з клубом не перебував.
Швед О. Р. не виступав за команду «Моршин», до тренувань не залучався,
спортивної форми не отримував.
У своєму поясненні від 3.12.2009 року футболіст Швед О. Р. підтверджує
відсутність трудових відносин між ним та ФК «Моршин». Футболіст зазначає, що
йому були запропоновані певні умови клубом та велися перемовини щодо укладання
контракту. Він підписував екземпляр контракту, але вважав, що це не остаточна
редакція, так як не були досягнуті усі домовленості. На даний час Швед О. Р.
навчається у Львівському державному університеті фізичної культури,
професіональним футболом не займається.
Проаналізувавши та обговоривши документальні матеріали справи ДК
приходить до висновку:
1. При прийнятті рішення необхідно врахувати те, що ФК «Моршин» набув статусу
професіонального клубу вперше, прийнятий у члени ПФЛ в липні поточного року.
Футболіст Швед О. Р. не перебував у трудових відносинах з клубом.
2. Матеріали справи свідчать, що реєстрація футболіста - професіонала Шведа О. Р.,
1991 року народження, проведена помилково.
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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. Звернення ФК «Моршин» про скасування реєстрації футболіста Шведа О. Р. –
задовольнити повністю.
2. Реєстрацію Шведа Остапа Романовича, 1991 року народження, як футболістапрофесіонала – скасувати, як помилкову.
3. У разі укладання Шведом О. Р. контракту з професіональним клубом, школа, у якій
навчався футболіст, має право на компенсацію відповідно до положень
Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів та Регламенту змагань.
4. У порядку статті 17 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів
Інформувати Федерацію футболу України про внесення змін до реєстру ФФУ
стосовно Шведа О. Р.
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.

