ОБ’ЄДНАННЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
“ПРОФЕСІОНАЛЬНА
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UNION OF FOOTBALL CLUBS
“PROFESSIONAL
FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE”
01001, 2b, Museynyi prov., Kyiv, Ukraine

ПРОТОКОЛ № 1
м. Київ
пров. Музейний, 2-б

15 липня 2010 року
Початок роботи 12.00 год.

Порядок денний
1. Про заяви колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград Р. Єрещенка щодо
невиконання клубом зобов’язань за контрактом.
2. Про заяву футболіста ФК «Зірка» Кіровоград О. Морозова щодо невиконання
клубом зобов’язань за контрактом.
3. Про заяву колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград С. Яковенка щодо
невиконання клубом умов мирової угоди, затвердженої рішенням ДК від 07.04.2010
року.
4. Про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК від 02.06.2010 року в частині
проведення остаточних розрахунків з колишнім футболістом клубу О. Оніщенком.
5. Про продовження розгляду справи «Про лист ФК «Волинь» Луцьк від 07.05.2010
року за вих. № 139 щодо врегулювання суми компенсації за підготовку футболіста
О. Бабиря.
6. Про заяву колишнього головного тренера ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно
І. Марущака про незгоду зі звільненням та невиконанням клубом зобов’язань за
контрактом.
7.

Про заяву колишнього футболіста ФК «Фенікс-Іллічівець»
Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом зобов’язань за контрактом.

Калініно

8. Про заяву колишнього футболіста ФК «Закарпаття» Ужгород А. Михайлова щодо
невиконання клубом зобов’язань за контрактом.
9. Про невиконання рішення ФК «Нива» Тернопіль рішень ДК від 14 квітня 2010 року
та від 09.06.2010 року в частині непроведення розрахунків з футболістами
Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком,
М. Нікітським та В. Куяновим, а також несплати ФК «Металург» Донецьк
компенсації за підготовку футболіста Ю. Путраша.
10. Про лист ФК «Сталь» Алчевськ від 06.07.2010 року вих. № 24 щодо затвердження
графіку погашення заборгованості за Угодою про поступку права на вимогу від
19.01.2010 року.
11. Про виконання ФК «Сталь» Алчевськ рішення ДК від 09.06.2010 року в частині
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погашення заборгованості по заробітній платі за 2009 рік перед футболістами.
12. Про виконання постанови ХІХ Конференції ПФЛ від 24.06.2010 року в частині
надання окремим клубам кінцевого строку для сплати залишку заявкового внеску
на сезон 2009-2010 років.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяви колишнього футболіста ФК
«Зірка» Кіровоград Р. Єрещенка щодо невиконання клубом зобов’язань за
контрактом».
На засідання були запрошені та приймали участь директор ФК «Зірка»
Кіровоград
А.
Антонов
та
представник
футболіста
Р.
Єрещенка
–
Н. Алядінов.
У ході слухань встановлено.
10.06.2010 року та 24.06.2010 року до адміністрації ПФЛ надійшли заяви
колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград Р. Єрещенка щодо невиконання
клубом зобов’язань за контрактом.
Представник футболіста Р. Єрещенка - Н.
Алядінов пояснив, що між
футболістом та ФК «Зірка» Кіровоград був укладений строком дії з 04.07.2009 року по
01.06.2010 року. Згідно Додатку № 1 до контракту, який є його невід’ємною частиною,
клуб має заборгованість по заробітній платі у розмірі 20 000 гривень, по преміальних
виплатах 20 000 гривень та підйомних - у розмірі 6 000 дол. США. 4.05.2010 року
футболіст Р. Єрещенко звертався з відповідною заявою до керівництва клубу, однак
вона залишена без розгляду.
Директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов вимоги футболіста Р. Єрещенка не
визнав з наступних підстав. Контракт між клубом та футболістом достроково
припинено 18.02.2010 року. Підтвердженням цього є додаткова угода про розірвання
трудового контракту, оригінал якої надано до ДК. В угоді зазначено: «… жодна із
сторін не має фінансових чи інших претензій з приводу невиконання умов
Контракту та з моменту набуття чинності цієї Додаткової угоди Сторони не
вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками, що виникли у
зв’язку із Контрактом». Окрім цього А. Антонов надав до ДК оригінал власноручної
розписки Р. Єрещенка щодо відсутності претензій по заробітній платі за 2009 рік до
ФК «Зірка» Кіровоград.
Під час засідання представник футболіста Р. Єрещенка - Н.
Алядінов
ознайомився із вказаними оригіналами документів і підтвердив на них підпис
футболіста.
Проаналізувавши документальні матеріали справи, 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:
У задоволенні вимог, викладених у заявах від 10.06.2010 року та 24.06.2010
року колишнього футболіста ФК «Зірка» Кіровоград Р. Єрещенка – відмовити
повністю за відсутністю підстав.
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.
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ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву футболіста ФК «Зірка»
Кіровоград О. Морозова щодо невиконання клубом зобов’язань за контрактом».
На засіданні були присутні та приймали участь директор ТОВ «Футбольний
клуб «Зірка» Кіровоград А. Антонов та представник футболіста О. Морозова –
Н. І. Алядінов.
Заслухавши представників сторін, 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. На засідання ДК, яке відбудеться 21.07.2010 року о 10.00 год., яку представника
ФК «Зірка» Кіровоград та особисто футболіста О. Морозова визнати
обов’язковою.
2. Зобов’язати футболіста О. Морозова надати до ДК:
- уточнені вимоги щодо заборгованості ФК «Зірка» Кіровоград по контрактним
зобов’язання, зокрема зазначити борг по заробітній платі за кожний місяць
окремо, по преміальних виплатах вказати кількість матчів та суму премії за них,
суму компенсації за невикористану щорічну відпустку;
- оригінал контракту та додатку до нього;
- письмове пояснення щодо продовження строку дії контракту до 15.06.2010 року;
- оригінал додаткової угоди про продовження строку дії контракту до 15.06.2010 року.
3. Зобов’язати ФК «Зірка» Кіровоград надати до ДК:
- оригінал контракту та додатку до нього, укладеного з футболістом О. Морозовим ;
- оригінал додаткової угоди про продовження строку дії контракту;
- Положення клубу про преміювання футбольної команди «Зірка», як передбачено
пунктом 2 Додатку № 1 до контракту;
- оригінал розписки про отримання О. Морозовим заробітної плати за 2009 рік та
відсутність претензій до ФК «Зірка» Кіровоград;
- документи, які підтверджують виплату ФК «Зірка» Кіровоград заробітної плати за
2010 рік;
- наказ про звільнення футболіста О. Морозова.
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 заяву колишнього футболіста ФК
«Зірка» Кіровоград С. Яковенка щодо невиконання клубом умов мирової угоди,
затвердженої рішенням ДК від 07.04.2010 року».
У засіданні приймав участь директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов.
Футболіст С. Яковенко та його представник за довіреністю І. Скоропашкін участі у
засіданні не приймали. Про час та місце були повідомлені заздалегідь.
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У ході слухань встановлено.
7 квітня 2010 року ДК затвердив мирову угоду від 01.04.2010 року, укладену між
ТОВ «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград та С. Яковенком, в якій було визначено
суму заборгованості. Провадження з цього питання ДК закрив і надав сторонам
право на поновлення провадження у разі невиконання умов мирової угоди.
16 червня 2010 року до ДК надійшла заява від представника футболіста
С. Яковенка – І. Скоропашкіна щодо невиконання ФК «Зірка» Кіровоград умов
мирової угоди та визнання її недійсною.
Директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов пояснив, що клуб неодноразово
проводив у телефонному переговори з С. Яковенком. Однак сторони згоди станом на
15.07.2010 року не дійшли.
Заслухавши представника клубу, проаналізувавши матеріали справи з цього
питання, ДК прийшов до висновку:
1. ФК «Зірка» Кіровоград грубо порушені вимоги мирової угоди від 01.04.2010
року.
2. Мирова угода від 01.04.2010 року є недійсною у зв’язку з невиконанням ФК
«Зірка» Кіровоград своїх зобов’язань.
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 п. 2.19 статті 8, статті 9 Дисциплінарних правил ФФУ та пункту 59
Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань,
враховуючи повторність порушення – за невиконання умов мирової угоди від
01.04.2010 року, затвердженої рішенням ДК від 07.04.2010 року – зобов’язати
Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград
– перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень протягом семи днів з дня отримання цього
рішення.
2. Заборгованість ФК «Зірка» Кіровоград перед С. Яковенком складає 28 835
гривень з урахуванням часткової сплати по рішенню ДК від 23.03.2010 року.
3. У порядку пункту статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - за ігнорування та
невиконання рішення ДК від 07.04.2010 року – заборонити ФК «Зірка» Кіровоград
реєстрацію нових футболістів в Федерації футболу України до повного погашення
заборгованості перед С. Яковенком.
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 невиконання ФК «Зірка» Кіровоград
рішення ДК від 02.06.2010 року в частині проведення остаточних розрахунків з
колишнім футболістом клубу О. Оніщенком».
У засіданні приймав участь директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов.
Футболіст С. Яковенко та його представник за довіреністю І. Скоропашкін участі у
засіданні не приймали. Про час та місце були повідомлені заздалегідь.
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У ході слухань встановлено.
2 червня 2010 року, в черговий раз, зобов’язав ФК «Зірка» Кіровоград провести
остаточні розрахунки у повному обсязі з колишнім футболістом клубу О. Оніщенком у
строк до 15.06.2010 року.
9 липня 2010 року до ДК надійшла заява представника О. Оніщенка –
І. Скоропашкіна про невиконання ФК «Зірка» Кіровоград рішення ДК.
07.07.2010 року до адміністрації ПФЛ надійшов лист ФК «Зірка» Кіровоград за
вих. № 84 про те, що клуб 02.04.2010 року клуб погасив заборгованість заробітній
платі за контрактом перед О. Оніщенком, що підтверджується
розпискою
футболіста. По виплаті інших коштів між клубом та О. Оніщенком проводяться
переговори у телефонному режимі. Дану інформацію на засіданні ДК підтвердив
директор ФК «Зірка» Кіровоград А. Антонов.
Ознайомившись та обговоривши матеріали справи, 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 п. 2.19 статті 8, статті 9 Дисциплінарних правил ФФУ та пункту 59
Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 2 статті 45 Регламенту змагань,
враховуючи повторність – за невиконання рішення ДК від 12.03.2010 року та
02.06.2010 року – зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Зірка» Кіровоград – перерахувати на розрахунковий рахунок
ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень
протягом семи днів з дня отримання цього рішення.
2. Заборгованість ФК «Зірка» Кіровоград перед О. Оніщенком складає 18 200
гривень з урахуванням часткової сплати по рішенню ДК від 23.03.2010 року.
3. У порядку пункту статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ - за ігнорування та
невиконання рішення ДК від 07.04.2010 року – заборонити ФК «Зірка» Кіровоград
реєстрацію нових футболістів в Федерації футболу України до повного погашення
заборгованості перед О. Оніщенком.
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 продовження розгляду справи «Про
лист ФК «Волинь» Луцьк від 07.05.2010 року за вих. № 139 щодо врегулювання суми
компенсації за підготовку футболіста О. Бабиря».
Справа розглядалася на засіданні ДК 2.06.2010 року, у якому приймали участь
віце-президент ФК «Кримтеплиця» Молодіжне Черевко С. П., прес-аташе ФК
«Волинь» Луцьк Гаврилюк М. І. та представник клубу Столяр А. В., та футболіст
О. Бабирь.
У ході слухань справи, при всебічному дослідженні наявних
документальних матеріалів встановлено наступне.
По-перше.
У період з 14 листопада 2006 по 13 листопада 2009 рік футболіст О. Бабирь
перебував у трудових відносинах з ФК «Кримтеплиця» Молодіжне. 01 квітня 2010
року футболіст, як вільний агент, уклав трудовий договір (контракт) з ФК «Волинь»
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Луцьк і цього дня був заявлений за команду «Волинь». При заявці футболіста
клуб надав гарантійний лист про сплату компенсацію за підготовку футболіста.
Футбольні клуби: «Кримтеплиця» Молодіжне та «Волинь» Луцьк самостійно не
дійшли згоди щодо суми компенсації за підготовку футболіста О. Бабиря. У порядку
статті 24 Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів
(далі Регламенту ФФУ) ФК «Волинь» Луцьк звернувся до ДК з проханням
врегулювати суму компенсації за підготовку футболіста О. Бабиря (лист від
07.05.2010 року за вих. № 139)
Віце-президент ФК «Кримтеплиця» Молодіжне Черевко С. П. на засіданні
02.06.2010 року пояснив, що клуб виконав усі контрактні зобов’язання перед
футболістом О. Бабирем і надав оригінали підтверджуючих фінансових документів
(видаткові касові ордери) на загальну суму 56 600 гривень та заяву від 12.01.2010
року футболіста О. Бабиря про відсутність претензій фінансового характеру до ФК
«Кримтеплиця».
Футболіст О. Бабирь на засіданні підтвердив лише частину виплат на загальну
суму 34 600 гривень. У зв’язку з цим ФК «Кримтеплиця» було заявлено усне
клопотання про призначення відповідної експертизи щодо встановлення
достовірності підпису футболіста О. Бабиря на фінансових документах.
За результатами висновку експертного дослідження підписів від імені
О. Бабиря Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – підписи на
документах (видаткових касових ордерах на суму 24 400 гривень та заяві про
відсутність претензій фінансового характеру до ФК «Кримтеплиця») виконано самим
Бабирем О. О.
По-друге.
Строк дії контракт між футболістом О. Бабирь та ФК «Кримтеплиця» закінчився
13 листопада 2009 року. Однак футболіст був офіційно звільнений 12 січня 2010
року, тобто через 2(два) місяці після закінчення контракту. Це підтверджується
наказом про його звільнення від 12.01.2010 року та записом у трудовій книжці.
Присутній на засіданні 15.07.2010 року віце-президент ФК «Кримтеплиця»
С. П. Черевко пояснив, що футболіст О. Бабирь звільнений 12 січня 2010 року у
зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати з 5.11.2009 року
по 14.01.2010 року та надав відповідний наказ від 05.11.2009 року № 6. Додаткової
угоди про продовження строку дії трудового договору (контракту) сторони не
укладали.
Відповідно до статті 21 Кодексу Законів про працю України (далі КЗпП України)
контракт це особлива форма трудового договору, в якому визначені строк дії, права,
обов’язки та відповідальність сторін. Сфера застосування контракту визначається
законами України.
Статтею 23-3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та
доповненнями) передбачено, що особи, які
здійснюють
діяльність у
професіональному спорті, працюють за трудовими договорами (контрактами). Іншого
виду трудового договору, окрім контракту для футболістів-професіоналів, цим
Законом не передбачено.
За вимогами статті 39-1 Кодексу Законів про працю України – якщо після
закінчення дії строкового трудового договору трудові відносини фактично тривають і
жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається
продовженою на невизначений строк.
Однак, ні вимогами зазначеного Закону, ні положеннями статті 8 Регламенту
ФФУ непередбачено продовження дії строкового договору (контракту) у зв’язку із
наданням відпустки без збереження заробітної плати.
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По-третє.
Наказ від 05.11.2009 року № 6 по ФК «Кримтеплиця» про надання відпустки
без збереження заробітної плати футболістові О. Бабирю з 5.11.2009 року по
14.01.2010 року, тобто на 70 календарних днів - суперечить вимогам статті 26 Закону
України «Про відпустки» та статті 84 КЗпП України, якими передбачено надання
відпустки працівникові без збереження заробітної плати не більше 15 календарних
днів на рік.
По-четверте.
У трудовій книжці футболіста О. Бабиря, яку надав до ДК для огляду
представник ФК «Волинь» Луцьк, зроблено запис: «Звільнення з ФК «Кримтеплиця»
Молодіжне з посади спортсмена-професіонала по виду спорту футбол згідно
ст. 36 п.2 КЗпП України у зв’язку з закінченням строку дії контракту» з посиланням
на наказ № 4 від 12.01.2010 року. Цим же числом О. Бабирь видано трудову книжку,
про що свідчить підпис про її отримання у Книзі обліку руху трудових книжок.
Відповідно до наказу від 05.11.2009 року № 6 по ФК «Кримтеплиця» футболіст
О. Бабирь знаходився у відпустці до 14.01.2010 року і звільняти його у цей період
клуб не мав права.
Вивчивши та проаналізувавши наявні документальні матеріали, ДК прийшов до
висновку:
1. Підписи на фінансових документах, а саме видаткових касових ордерах про
отримання заробітної плати та премії на загальну суму 56 600 гривень виконані
футболістом О. Бабирем.
2. ФК «Кримтеплиця» Молодіжне при звільненні футболіста О. Бабиря грубо
порушені вимоги законодавства України про працю, а саме: Закону України «Про
фізичну культуру і спорт», Закону України «Про відпустки», Кодексу Законів про
працю України та положення Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів.
3. ФК «Кримтеплиця» Молодіжне у порядку пункту 3 статті 22 Регламенту ФФУ зі
статусу і трансферу футболістів втратив право на застосування вікового
коефіцієнту при визначенні компенсації за підготовку футболіста О. Бабиря.
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. ФК «Кримтеплиця» має право на отримання компенсації за підготовку футболіста
О. Бабиря без застосування вікового коефіцієнту, з розрахунку 56 600 гривень
отриманих футболістом за рік (заробітна плата та преміальні виплати).
2. У порядку пункту 1 статті 22 та пункту 2 статті 24 Регламенту ФФУ зі статусу і
трансферу футболістів зобов’язати ФК «Волинь» Луцьк провести відповідні
компенсаційні розрахунки з ФК «Кримтеплиця» Молодіжне за підготовку
футболіста О. Бабиря у сумі 56 600 гривень (без застосування вікового
коефіцієнту) на протязі семи днів після отримання рішення ДК.
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3. Зобов’язати ФК «Волинь» Луцьк сплатити ФК «Кримтеплиця» Молодіжне
витрати у сумі 1938 гривень на проведення експертного дослідження підписів О.
Бабиря у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.
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 заяву колишнього головного
тренера ФК «Фенікс-Іллічівець» Калініно І. Марущака про незгоду зі звільненням
та невиконанням клубом зобов’язань за контрактом».
На засідання був запрошений та присутній І. Марущак. Представники ФК
«Фенікс - Іллічівець» участі у засіданні не приймали з поважних причин. Про час та
місце засідання були повідомлені.
У ході слухань встановлено.
25.05.2010 року до ДК надійшла заява колишнього тренера ФК «ФеніксІллічівець» І. Марущака про незгоду зі звільненням та невиконанням клубом
зобов’язань за контрактом. Провадження по справі відкрито рішенням ДК від
17.06.2010 року.
На засіданні І. Марущак частково змінив свої вимоги, викладені у заяві від
19.05.2010 року та пояснив, що він уклав контракт з ФК «Фенікс-Іллічівець» строком
дії з 15.03.2009 року по 15.03.2011 року і був прийнятий на посаду головного тренера
клубу. 13.04.2010 року контракт достроково розірваний по ініціативі клубу і він був
звільнений на підставі п.8 статті 36 Кодексу Законів про працю України. Станом на
15.07.2010 року клуб має перед ним заборгованість: по заробітній платі з 1 листопада
2009 року по 14 квітня 2010 року на загальну суму 50 166,67 гривень, по компенсації
за достроковий розрив контракту по ініціативі клубу 50 166,67 гривень.
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. На засідання ДК, яке відбудеться 21.07.2010 року о 10.00 год., явку представника
ФК «Фенікс – Іллічівець» Калініно – визнати обов’язковою.
2. Зобов’язати ФК «Фенікс – Іллічівець» Калініно надати до ДК наступні документи:
- рішення вищого керівного органу клубу, що підтверджує право підпису президента
А. Рюмшина на наказах по клубу;
- рішення вищого керівного органу клубу, що підтверджує повноваження та право
підпису колишнього директора клубу В. Косовського;
- штатний розклад клубу станом на 10.11.2009 року;
- оригінал контракту та додатку до нього, укладеного між клубом та І. Марущаком;
- докази попередження І. Марущака про достроковий розрив контракту, як
передбачено пунктом 6.4. Контракту.
- Програму розвитку професіональної команди та докази її невиконання;
- докази зниження рівня спортивної майстерності серед футбольної команди;
- докази невиконання обов’язків, пов’язаних з учбово-тренувальним процесом;
- інші документи, які мають відношення по даній справі.
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3. Зобов’язати І. Марущака надати до ДК докази про отримання заробітної
плати ФК «Фенікс – Іллічівець» Калініно на підставі Додатку до контракту.
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 заяву колишнього футболіста ФК
«Фенікс-Іллічівець» Калініно Т. Михайлюка щодо невиконанням клубом
зобов’язань за контрактом».
На засідання були запрошений футболіст Т. Михайлюк, але участі не приймав з
невідомих причин. Представники ФК «Фенікс - Іллічівець» участі у засіданні не
приймали з поважних причин. Про час та місце засіданні були повідомлені.
Провадження по справі відкрито рішенням ДК від 17.06.2010 року.
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. На засідання ДК, яке відбудеться 21.07.2010 року о 10.00 год., явку представника
ФК «Фенікс – Іллічівець» Калініно та футболіста Т. Михайлюка – визнати
обов’язковою.
2. Зобов’язати футболіста Т. Михайлюка надати ДК оригінал контракту та додатку
до нього.
3. Зобов’язати ФК «Фенікс – Іллічівець» Калініно надати ДК:
рішення вищого керівного органу клубу про обрання президентом клубу
А. В. Рюмшина;
- рішення вищого керівного органу клубу, що підтверджує повноваження та право
підпису колишнього директора клубу В. Косовського;
- документи, які підтверджують дотримання законодавства України про працю при
звільненні Т. Михайлюка за прогули;
- оригінали документів, що підтверджують розгляд звернень футболіста
Т. Михайлюка на засіданні Правління клубу, як це передбачено пунктом 5.2.
контракту;
- офіційне пояснення клубу щодо не реагування на звернення футболіста
Т. Михайлюка від 01.02.2010 року та від 24.04.2010 року;
- оригінал контракту від 15.03.2009 року та додатку до нього, укладеного між
футболістом Т. Михайлюком та клубом;
оригінали
документів
про
нарахування
та
виплату
з/плати
футболісту Т. Михайлюку за період з жовтня 2009 по лютий 2010 року;
-

оригінали
документів,
які
підтверджують
заборгованість
Т. Михайлюку за період з жовтня 2009 по лютий 2010 року;
інші документи, які мають відношення по суті справи.

по

з/п
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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.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про заяву колишнього футболіста ФК
«Закарпаття» Ужгород А. Михайлова щодо невиконання клубом зобов’язань за
контрактом».
На засідання був запрошений та присутній футболіст А. Михайлов.
Представники ФК «Закарпаття» у часті засіданні не приймали. Про час та місце
розгляду справи були повідомлені своєчасно.
У ході слухань встановлено.
08.07.2010 року до ДК надійшла заява колишнього футболіста ФК
«Закарпаття» Ужгород А. Михайлова щодо невиконання клубом зобов’язань за
контрактом, а саме непогашення заборгованості по заробітній платі та преміальним
виплатам.
Футболіст А. Михайлов пояснив, що ФК «Закарпаття» Ужгород частково
погасив заборгованість перед ним. Станом на 15.07.2010 року клуб не провів
розрахунки на загальну суму 5100 дол. США, із них по заробітній платі у розмірі 3000
дол. США та 2100 дол. США по преміальних виплатах.
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:
Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб
«Закарпаття» Ужгород погасити заборгованість перед А. Михайловим:
- по заробітній платі у строк до 20.07.2010 року (включно);
- по преміальних виплатах у строк до 01.08.2010 року (включно).
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.
ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання рішення ФК «Нива»
Тернопіль рішень ДК від 14 квітня 2010 року та від 09.06.2010 року в частині
непроведення розрахунків з футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим,
Ю. Паньків, Ю. Дручиком, М. Ковальчуком, М. Нікітським та В. Куяновим, а також
несплати ФК «Металург» Донецьк компенсації за підготовку футболіста Ю. Путраша.
У ході слухань встановлено, що ФК «Нива» Тернопіль має заборгованість
перед колишніми футболістами клубу та перед ФК «Металург» Донецьк. Станом на
15.07.2010 року клуб веде переговори з декількома організаціями, які можливо
стануть спонсорами клубу у подальшому, для покращення фінансової стабільності
клубу.
Враховуючи гарантії президента ФК «Нива» Тернопіль С. Б. Рубая,
обговоривши питання по суті та керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту
Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2
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статті 51, пунктом 1.3. статті 53, пунктом 1 статті 54, пунктом 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Нива»
Тернопіль у строк до 20.07.2010 року (включно) провести розрахунки з
футболістами Д. Саркисом, В. Лукашуком, О. Теплим, Ю. Паньків, Ю. Дручиком,
М. Ковальчуком, М. Нікітським та В. Куяновим, а також сплатити ФК «Металург»
Донецьк компенсацію за підготовку футболіста Ю. Путраша.
2. У разі не виконання ФК «Нива» Тернопіль та пункту 1 даного рішення – команда
«Нива» Тернопіль не допущена до заявки на участь у змаганнях в сезоні 20102011 років.
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.
Х. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про лист ФК «Сталь» Алчевськ від
06.07.2010 року вих. № 24 щодо затвердження графіку погашення заборгованості за
Угодою про поступку права на вимогу від 19.01.2010 року».
До ДК
надійшла службова записка керівника відділу фінансового
забезпечення і звітності ПФЛ О. Мамченко про непогашення заборгованості ФК
«Сталь» Алчевського перед ПФЛ у розмірі 71 560 гривень.
У ході слухань встановлено.
19 січня 2010 року між Професіональною футбольною лігою та ДП «Футбол
Профі» укладено угоду про поступку права на вимогу. За умовами угоди ПФЛ стала
кредитором по договору поставки від 17.07.2009 року № 6, укладеного між ДП
«Футбол Профі» та ФК «Сталь» Алчевськ, та має право вимагати від клубу сплати
коштів по даному договору.
ПФЛ направляла до ФК «Сталь» Алчевськ листи-звернення (від 01.04.2010
вих. № 563 року та від 17.06.2010 року вих. № 1028) з вимогою повернути кошти.
06.07.2010 року до ПФЛ надійшов лист ФК «Сталь» Алчевськ, в якому клуб
гарантує сплатити кошти згідно наданого графіку погашення заборгованості.
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. Затвердити графік погашення заборгованості за Угодою поступки права вимоги
від 19. 01.2010 року, відповідно до листа ФК «Сталь» Алчевськ від 06.07.2010
року вих. № 24, а саме:
- 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень – у строк до 30.07.2010 року;
- 21 560 (двадцять одна тисяча п’ятсот шістдесят) гривень – у строк до
30.08.2010 року.
2. Рішення є остаточним оскарженню не підлягає.
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ХІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Сталь» Алчевськ
рішення ДК від 09.06.2010 року в частині погашення заборгованості по заробітній
платі за 2009 рік перед футболістами».
У ході слухань встановлено наступне.
23 березня 2010 року рішенням ДК відкрито провадження по справі за
колективною заявою футболістів ФК «Сталь» Алчевськ (всього 20 осіб) щодо
невиплати клубом на протязі шести місяців заробітної плати, преміальних виплат та
коштів на оренду житла.
Станом 29.03.2010 року ФК «Сталь» Алчевськ погасив заборгованість по
заробітній платі за період 2010 року та надав до ДК графік погашення заборгованості
по заробітній платі за 2009 рік та преміальним.
У травні 2010 року клуб порушив строки виплати встановлені графіком. 9
червня 2010 року ДК зобов’язав ФК «Сталь» Алчевськ погасити заборгованість по
заробітній платі за 2009 рік перед футболістами команди у строк до 22.06.2010 року
(включно). Клуб рішення ДК виконав. Це підтверджується листом футбольного клубу
та усним поясненнями в телефонному режимі начальника команди В. Стояна та
капітана команди В. Гармаша.
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:
Провадження по справі за колективною заявою футболістів (20 осіб) ФК
«Сталь Алчевськ в частині невиплати заробітної плати за 2009 та період 2010 року –
закрити.
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.
ХІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про виконання постанови ХІХ
Конференції ПФЛ від 24.06.2010 року в частині надання окремим клубам кінцевого
строку для сплати залишку заявкового внеску на сезон 2009-2010 років».
24.06.2010 року ХІХ Конференція ПФЛ рекомендувала ДК призначити строк до
20.07.2010 року для сплати заборгованості по заявкових внесках сезону 2009-2010
років наступним футбольним клубам: «Нива» Тернопіль, «Верес» Рівне, «Суми»
Суми. У разі несплати – прийняти рішення стосовно недопущення зазначених клубів
до заявки на участь у змаганнях сезону 2010-2011 років.
За довідкою відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ станом на
15.07.2010 року мають заборгованість по заявкових внесках сезону 2009-2010 років
наступні футбольні клуби: «Нива» Тернопіль та «Верес» Рівне.
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,-
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Вирішили:
1. Зобов’язати футбольні клуби «Нива» Тернопіль та «Верес» Рівне у кінцевий термін
до 20.07.2010 року (включно) погасити заборгованість по заявкових внесках
сезону змагань 2009-2010 р.р.
2. У разі не виконання ФК «Нива» Тернопіль та ФК «Верес» Рівне пункту 1 даного
рішення – команди «Нива» Тернопіль та «Верес» Рівне не допущені до заявки на
участь у змаганнях в сезоні 2010-2011 років.
3. Рішення є остаточним оскарженню не підлягає.

