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ПРОТОКОЛ № 2

Порядок денний
1. Про невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 04.06.2009 року щодо
погашення заборгованості за контрактними зобов’язаннями перед футболістом
О.Маклаковим.
2. Про невиконання ФК «Десна» Чернігів рішення ДК від 04.06.2009 року щодо
погашення заборгованості за контрактними зобов’язаннями перед футболістом
П.Кондратюком.
3. Про листи ФК «Динамо» Київ від 13.07.2009 року № 505, від 15.07.2009 року № 12,
від 15.07.2009 року № 513 щодо перегляду рішеннь ДК від 11.06.2009 року, від
25.06.2009 року та від 09.07.2009 року.
4. Про звернення футболіста О. Городова щодо невиконання ФК «Харків» Харків
контрактних зобов`язань.
5. Про звернення фуболіста О. Панковця
контрактних зобов`язань.

щодо невиконання ФК «Харків» Харків

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Десна» Чернігів
рішення ДК від 04.06.2009 року щодо погашення заборгованості за контрактними
зобов’язаннями перед футболістом О. Маклаковим».
У ході слухань та вивченням наявних документальних матеріалів
встановлено наступне.
2 липня 2009 року до ДК надійшла заява футболіста О. Маклакова про
невиконання ФК «Десна» рішення ДК від 4.06.2009 року.
ДК рішенням від 04.06.2009 року зобов’язав Приватне підприємство «ФК
«Десна» у термін до 11.06.2009 року (включно) провести розрахунки та погасити
наявну заборгованість перед футболістом О. Маклаковим по заробітній платі та
інших виплатах згідно із контрактом від 18.07.2008 року та додатком до нього від
20.07.2008 року.
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Відповідно до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ зазначене
рішення ДК оскаржено ФК «Десна» до КДК ФФУ. Ухвалою КДК ФФУ від 10 червня
2009 року заяву клубу залишено без розгляду і надано час для подання скарги
відповідно до порядку, встановленому Дисциплінарними правилами ФФУ. ФК
«Десна» не скористався цим правом. Таким чином, ухвалою КДК ФФУ від 19 червня
2009 року скаргу клубу залишено без розгляду, про що зазначено в офіційних листах
відповідального секретаря КДК ФФУ Лутюка Д. М. від 07.07.2009 року та від
14.07.2009 року.
Вивчивши та обговоривши наявні матеріали справи, керуючись пунктом 2
статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею
72 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1.1. статті 14, пункту 1.29 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ
за не виконання рішення ДК від 04.06.2009 року - Приватне підприємство «ФК
«Десна» - попередити.
2. Зобов`язати Приватне підприємство «ФК «Десна» погодити з футболістом
О.Маклаковим графік погашення заборгованості за контрактними зобов`язаннями
та у строк до 20.07.2009 року (включно) надати до ДК.
У відповідності до пункту 1 статті 75 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 невиконання ФК «Десна» Чернігів
рішення ДК від 04.06.2009 року щодо погашення заборгованості за контрактними
зобов’язаннями перед футболістом П.Кондратюком».
У ході слухань та вивченням наявних документальних матеріалів
встановлено наступне.
1 липня 2009 року до ДК надійшла заява футболіста П. Кондратюка про про
невиконання ФК «Десна» рішення ДК від 4.06.2009 року.
ДК рішенням від 04.06.2009 року зобов’язав Приватне підприємство «ФК
«Десна» у термін до 11.06.2009 року (включно) провести розрахунки та погасити всю
наявну заборгованість перед футболістом П. Кондратюком по заробітній платі згідно
з контрактом від 29.08.2008 року та додаткової угоди до нього.
Відповідно до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ зазначене
рішення ДК оскаржено ФК «Десна» до КДК ФФУ. Ухвалою КДК ФФУ від 10 червня
2009 року заяву клубу залишено без розгляду і надано час для подання скарги
відповідно до порядку, встановленому Дисциплінарними правилами ФФУ. ФК
«Десна» не скористався цим правом. Таким чином, ухвалою КДК ФФУ від 19 червня
2009 року скаргу клубу залишено без розгляду, про що зазначено в офіційних листах
відповідального секретаря КДК ФФУ Лутюка Д. М. від 07.07.2009 року та від
14.07.2009 року.
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Вивчивши та обговоривши наявні матеріали справи, керуючись пунктом 2
статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею
72 Дисциплінарних правил ФФУВирішили:
1. У порядку пункту 1.1. статті 14, пункту 1.29 статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ
за не виконання рішення ДК від 04.06.2009 року - Приватне підприємство «ФК
«Десна» - попередити.
2. Зобов`язати Приватне підприємство «ФК «Десна» погодити з футболістом П.
Кондратюком графік погашення заборгованості за контрактними зобов`язаннями
та у строк до 20.07.2009 року (включно) надати до ДК.
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
III. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про листи ФК «Динамо» Київ від
13.07.2009 року № 505, від 15.07.2009 року № 512, від 15.07.2009 року № 513 щодо
перегляду рішеннь ДК від 11.06.2009 року, від 25.06.2009 року та від 09.07.2009
року».
За документальними матеріалами справи встановлено наступне.
Рішення ДК від 11 червня 2009 року за непроведення прес-конференції після
матчу «Динамо-2» Київ - «Дністер» Овідіополь застосовано дисциплінарну санкцію у
вигляді обов`язкового грошового внеску у розмірі 1000 гривень.
Рішенням ДК від 25 червня 2009 року за непроведення прес-конференції після
матчу «Динамо-2» Київ – «Геліос» Харків застосовано дисциплінарну санкцію у
вигляді обов`язкового грошового внеску у розмірі 1500 гривень.
Рішення ДК від 09.07.2009 року за несплату обов`язкових грошових внесків,
застосованих рішеннями ДК, футбольна команду «Динамо-2» недопущено до заявки.

Розглянувши та обговоривши матеріали справи, враховуючи листи «Динамо»
Київ від 13.07.2009 року № 505, від 15.07.2009 року № 12, від 15.07.2009 року № 513
та пояснення представника клубу Булиги Б. О., керуючись пунктом 2 статті 25
Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею 72
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Призупинити рішення ДК від 04.06.2009 року та рішення ДК від 25.06.2009 року в
частині застосування дисциплінарних санкцій до футбольного клубу «Динамо» Київ
(команда «Динамо-2»).
2. Допустити команду «Динамо-2» до заявки на участь у Всеукраїнських замаганнях з
футболу серед команд пешої ліги сезону 2008/2009 років.
3. Запросити на наступне засідання ДК прес-аташе «Динамо» Київ Семененка О. М.
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4. Продовжити розгляд справи на черговому засіданні ДК.
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
IV. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про звернення футболіста О. Городова
щодо невиконання ФК «Харків» Харків контрактних зобов`язань».
Розглянувши та обговоривши наявні матеріали справи, керуючись пунктом 2
статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею
72 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Провадження по зверненню футболіста О. Городова
«Харків» Харків контрактних зобов`язань – відкрити.

щодо невиконання ФК

2. Доручити юрисконсульту ПФЛ Гречко Ю. Л. зібрати та долучити до справи
необхідні документи.
3. Після отримання відповідних документів розглянути справу в установленому
Дисциплінарними правилами ФФУ порядку.
У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Гречко Ю. Л. «Про звернення фуболіста О. Панковця
щодо невиконання ФК «Харків» Харків контрактних зобов`язань».
Розглянувши та обговоривши наявні матеріали справи, керуючись пунктом 2
статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги, пунктом 2 статей 47, 49, статтею
72 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. Провадження по зверненню футболіста О. Панковця
«Харків» Харків контрактних зобов`язань – відкрити.

щодо невиконання ФК

2. Доручити юрисконсульту ПФЛ Гречко Ю. Л. зібрати та долучити до справи
необхідні документи.
3. Після отримання відповідних документів розглянути справу в устанолвленому
Дисциплінарними правилами ФФУ порядку.
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У відповідності до пункту 1 статті 75 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.

