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ПРОТОКОЛ № 21

Порядок денний
1. Про невиконання ФК «Дніпро-75» рішення ДК № 20 від 09.12.2009 року.
2. Про звернення футболіста Р. Годованого щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль
зобов’язань за контрактом.

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Скворцова В. С. «Про невиконання ФК «Дніпро-75»
рішення ДК № 20 від 09.12.2009 року».
Рішенням ДК від 09.12.2009 року зобов’язано ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ
у термін до 12.00 год. 16.12.2009 року (включно) провести розрахунки по заявкових
грошових внесках, визначених довідкою відділу фінансового забезпечення і звітності
ПФЛ, а також розрахуватися з Гучем А. М. по коштам, які ним внесені за клуб, як
заявковий внесок на участь у змаганнях сезону 2009/2010 років.
За інформацією, наданою відділом фінансового забезпечення і звітності ПФЛ,
станом на 14.00 год. 16.12.2009 року ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ розрахунки не
проведено. Рішення ДК ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ повністю проігноровано і не
виконано, про що свідчать 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:
1. Пункт 2 рішення ДК № 20 від 09.12.2009 року стосовно ФК «Дніпро-75»
Дніпропетровськ набрало чинності та вступає в силу з 16.12.2009 року, а саме:
1.1. У порядку пункту 3.6. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ – за несплату
заявкових грошових внесків та грубе порушення статутних і регламентних норм –
команда «Дніпро-75» виключена зі складу учасників змагань.
1.2. У порядку пункту 8 статті 17 Регламенту змагань адміністрації ПФЛ внести
відповідні зміни до турнірної таблиці змагань серед команд II ліги групи «Б».
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1.3. У порядку пункту 2.7. статті 13 та статті 30 Дисциплінарних правил ФФУ президенту ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ Дорошенку Сергію Івановичу
заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.
1.4. У порядку пункту 3 статті 10 та частини г) пункту 19.8 статті 22 Статуту ПФЛ
рекомендувати Центральній Раді Професіональної футбольної ліги розглянути
питання щодо виключення ФК «Дніпро-75» Дніпропетровськ зі складу ПФЛ.
2. Дане рішення ДК є остаточним і оскарженню не підлягає.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію членів ДК Гатаулліна І. Ф. та Гречко Ю. Л. «Про звернення
футболіста Р. Годованого щодо невиконання ФК «Нива» Тернопіль зобов’язань за
контрактом».
У ході слухань та при розгляді матеріалів справи встановлено наступне.
До адміністрації ПФЛ 11.12.2009 року надійшла заява футболіста
Р. Годованого про невиплату йому заробітної плати ФК «Нива» Тернопіль за період з
квітня по грудень місяці 2009 року. Через неодноразові та грубі порушення
контрактних зобов’язань та законодавства про працю футболіст просить надати йому
статус «вільного агента».
Присутній на засіданні футболіст Р. Годований підтримав свої вимоги,
викладені у заяві, та пояснив, що 27.03.2009 року він уклав контракт з ФК «Нива»
Тернопіль строком дії до 27.03.2010 року. З самого початку дії контракту і вже на
протязі півроку заробітна плата клубом не виплачується. Лише у жовтні виплачена
зарплата за серпень місяць 2009 року. Окрім того, Р. Годований зазначив, що клуб
має перед ним заборгованість по преміальних виплатах за дванадцять матчів.
Футболіст надав до ДК копії заяв, які він направляв керівництву клубу в липні та
вересні поточного року. Однак, його неодноразові звернення до керівництва клубу як
письмові так і усні, залишені без розгляду. Він також зазначив, що у нього в родині
склалося дуже тяжке матеріальне становище: батько помер, вітчим та мама постійно
не працюють і ніяких інших доходів футболіст не отримує. На сьогоднішній день він
не має фінансових можливостей та умов для існування.
У листі від 14.12.2009 року за вих. № 110-03 ФК «Нива» Тернопіль гарантує
провести усі розрахунки з Годованим Р. до кінця поточного 2009 року. Клубом також
надано копію відомості про виплату футболісту у жовтні поточного року однієї
заробітної плати та двох премій.
Під час розгляду справи члени ДК звернули увагу на те, що у сезоні 2008/2009
років та поточному сезоні, предметом розгляду комітету були неодноразові
звернення футболістів щодо порушення ФК «Нива» Тернопіль контрактних
зобов’язань. За непроведення розрахунків з футболістами ДК до клубу застосовував
дисциплінарні санкції у вигляді попереджень та обов’язкових грошових внесків.
Обговоривши питання по суті та наявні документальні матеріали справи ДК
прийшов до висновку:
1. ФК «Нива» Тернопіль грубо порушені норми законодавства України про оплату
праці, а також конституційні права футболіста Р. Годованого, як громадянина.
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2. Футболіст Р. Годований, працюючи у клубі і неотримуючи щомісячно заробітної
плати на протязі більше півроку, позбавлений можливості здійснювати належним
чином свої навики та вміння, а також підвищувати рівень майстерності
футболіста-професіонала.
На підставі викладеного 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. Вимоги, викладені у заяві футболіста Р. Годованого – задовольнити повністю.
2. У порядку пункту 6 статті 9 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів:
2.1. Надати футболістові Годованому Роману Петровичу, 04.10.1990 року
народження, статус «вільного агента» без компенсації з 16.12.2009 року.
2.2. Зобов’язати ФК «Нива» Тернопіль провести розрахунки з футболістом
Р. Годованим відповідно до законодавства України, регламентних норм та
контракту умов, у семиденний термін з моменту отримання цього рішення.
3. Адміністрації ПФЛ внести відповідні зміни до реєстру ПФЛ щодо статусу
футболіста Р. Годованого, після набуття чинності рішення.

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.

