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Початок роботи 10.00 год.

Порядок денний
1. Про вилучення футболіста команди «Олком» Мелітополь М. Кирянова 28.07.2010
року у матчі попереднього етапу Кубку України між командами «Гірник» Кривий
Ріг– «Олком» Мелітополь.
2. Про вилучення футболіста команди «Верес» Рівне М. Жилинського 28.07.2010
року у матчі попереднього етапу Кубку України між командами «Карпати» Яремча –
«Верес» Рівне.
3. Про вилучення футболіста команди «Зірка» Кіровоград Д. Стояна 31.07.2010 року
у матчі 3-го туру першості першої ліги між командами «Арсенал» Біла Церква –
«Зірка» Кіровоград.
4. Про використання вболівальниками команди «Чорноморець» Одеса піротехнічних
засобів 31.07.2010 року під час та після закінчення матчу 3-го туру першості першої
ліги між командами «Чорноморець» Одеса – «Дністер» Овідіополь.
5. Про вилучення футболіста команди «Динамо-2» Київ С. Рибалки 01.08.2010 року у
матчі 3-го туру першості першої ліги між командами «Динамо-2» Київ – «НафтовикУкрнафта» Охтирка.
6. Про вилучення футболіста команди «Скала» Моршин В. Дністряна 01.08.2010 року
у матчі 2-го туру другої ліги між командами «Скала» Моршин – «Нива» Тернопіль.
7. Про вилучення футболіста команди «Рось» Біла Церква Є. Берідзе 01.08.2010
року у матчі 2-го туру другої ліги між командами «Єдність» Плиски – «Рось» Біла
Церква.
8. Про вилучення футболіста команди «Верес» Рівне І. Хлібовича 01.08.2010 року у
матчі 2-го туру першості другої ліги між командами «Суми» Суми «Верес» Рівне.
9. Про вилучення футболіста команди «Шахтар» Свердловськ А. Деордиця
01.08.2010 року у матчі 2-го туру першості другої ліги між командами «Олком»
Мелітополь – «Шахтар» Свердловськ.
10. Про вилучення футболіста команди «Шахтар - 3» Донецьк М. Імерекова
01.08.2010 року у матчі 2-го туру першості другої ліги між командами «Іллічівець-2»
Маріуполь– «Шахтар-3» Донецьк.
11. Про використання вболівальниками команди «Нива» Тернопіль піротехнічних
засобів 01.08.2010 року на стадіоні «Сокіл» під матчу 2-го туру першості другої ліги
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між командами «Скала» Моршин – «Нива» Тернопіль.
12. Про невиконання ФК «Єдність» Плиски та ФК «Десна» Чернігів вимог Регламенту
змагань в частині обов’язкової передачі інформації до ПФЛ про матч для
розміщення її на Інтернет-сайті.
13. Про невиконання окремими футбольними клубами ПФЛ рішення ДК від
09.06.2010 року в частині сплати обов’язкових грошових внесків, застосованих
рішеннями ДК та передбаченими Регламентом змагань в сезоні 2009-2010 років.
14. Про виконання ФК «Закарпаття» Ужгород рішень ДК від 21.07.2010 року в частині
сплати заборгованості по заробітній платі перед колишнім футболістом клубу
А. Михайловим.
15. Про невиконання ФК «Сталь» Алчевськ рішення ДК від 15.07.2010 року щодо
сплати першої частини боргу за Угодою поступки права вимоги від 19.01.2010 року.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Олком» Мелітополь М. Кирянова 28.07.2010 року у матчі попереднього етапу Кубку
України між командами «Гірник» Кривий Ріг – «Олком» Мелітополь».
Згідно із записами у рапорті арбітра В. Чернишова на 49 хвилині матчу
футболіст команди «Олком» Мелітополь» М. Кирянов за небезпечну атаку суперника
отримав перше попередження (жовтку картку), на 65 хвилині за недисципліновану
поведінку - друге, за що був вилучений з поля.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини а) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
друге попередження у матчі - відсторонити футболіста команди «Олком» Мелітополь
Михайла Кирянова на 1(один) матч.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Верес» Рівне М. Жилинського 28.07.2010 року у матчі попереднього етапу Кубку
України між командами «Карпати» Яремча – «Верес» Рівне».
Згідно із записами у рапорті арбітра Є. Петракова на 80 та 90+1 хвилинах
матчу за недисципліновану поведінку футболіст команди «Верес» Рівне
М. Жилинський отримав два попередження (жовті картки), за що був вилучений з
поля.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,-
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Вирішили:
У порядку частини а) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
друге попередження у матчі - відсторонити футболіста команди «Верес» Рівне
Максима Жилинського на 1(один) матч.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Зірка» Кіровоград Д. Стояна 31.07.2010 року у матчі 3-го туру першості першої ліги
між командами «Арсенал» Біла Церква – «Зірка» Кіровоград».
Згідно із записами у рапорті А. Лисаковського на 90+3 хвилині за фол
«останньої надії» з поля вилучений футболіст команди «Зірка» Кіровоград Д. Стоян.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини б) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за фол
«останньої надії» - відсторонити футболіста команди «Зірка» Кіровоград Дениса
Стояна на 1(один) матч.
ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про використання вболівальниками
команди «Чорноморець» Одеса піротехнічних засобів 31.07.2010 року під час та
після закінчення матчу 3-го туру першості першої ліги між командами «Чорноморець»
Одеса – «Дністер» Овідіополь».
Згідно із записами у рапорті делегата В. Головка на 45+1 хвилині матчу
вболівальники команди «Чорноморець» Одеса в секторі № 1 запалили один фаєр.
Після закінчення матчу в цьому ж секторі вони запалили ще одну димову шашку.
Розглянувши матеріали справи та враховуючи, що дане порушення
(використання вболівальниками піротехнічних засобів) вчинено вперше у сезоні
2010-2011 років,
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, пунктами 4 і 7 статті 73,
статтею 78
Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 2.11 статті 8, пункту 1.3. статті 13, пунктів 2 та 3 статті 21
Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, пункту 10
Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за використання вболівальниками двох
піротехнічних засобів під час та після матчу - зобов’язати Приватне акціонерне
товариство «Футбольний клуб «Чорноморець» Одеса:
1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень не пізніше семи діб від дати отримання
рішення ДК.
1.2. Додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з вболівальниками
клубу щодо недопущення в подальшому використання піротехнічних засобів до,
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під час та після матчу.
1.3. Звернути увагу керівництва клубу, що у разі повторення подібних порушень до
клубу будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції згідно
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 члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Динамо-2» Київ С. Рибалки 01.08.2010 року у матчі 3-го туру першості першої ліги
між командами «Динамо-2» Київ – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка».
Згідно із записами у рапорті арбітра А. Яблонського на 36 та 61 хвилинах
матчу за недисципліновану поведінку футболіст команди «Динамо-2» Київ
С. Рибалка отримав два попередження (жовті картки), за що був вилучений з поля.
Це підтверджено і рапортом делегата матчу А. Тюрина.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини а) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
друге попередження в матчі відсторонити футболіста команди «Динамо-2» Київ
Сергія Рибалку на 1(один) матч.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Скала» Моршин В. Дністряна 01.08.2010 року у матчі 2-го туру другої ліги між
командами «Скала» Моршин – «Нива» Тернопіль».
У ході слухань встановлено наступне.
Згідно із записами у рапорті та додатковому рапорті арбітра А. Папіровича на
85 хвилині сталося зіткнення головами двох гравців. Матч був зупинений для
надання їм медичної допомоги. У цей час між футболістами обох команд виникла
словесна суперечка, під час якої футболіст команди «Скала» Моршин В. Дністрян
навмисно ударив рукою в область шиї воротаря команди суперника, за що був
вилучений з поля. Це підтверджено і рапортом асистента арбітра А. Приймачука.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини б) пункту 3 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
навмисний удар суперника після зупинки матчу – відсторонити футболіста команди
«Скала» Моршин Віталія Дністряна на 3(три) матчі.
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VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Рось» Біла Церква Є. Берідзе 01.08.2010 року у матчі 2-го туру другої ліги між
командами «Єдність» Плиски – «Рось» Біла Церква».
Згідно із записами у рапорті арбітра І. Маковея на 37 та 65 хвилинах матчу за
небезпечну атаку суперника футболіст команди «Рось» Біла Церква Е. Берідзе
отримав два попередження (жовті картки), за що був вилучений з поля.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини а) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
друге попередження в матчі відсторонити футболіста команди «Рось» Біла Церква
Елізбара Берідзе на 1(один) матч.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Верес» Рівне І. Хлібовича 01.08.2010 року у матчі 2-го туру першості другої ліги між
командами «Суми» Суми «Верес» Рівне».
Згідно із записами у рапорті К. Монзуль на 8 та 66 хвилинах матчу за
недисципліновану поведінку футболіст команди «Верес» Рівне І. Хлібович отримав
два попередження (жовті картки), за що був вилучений з поля. Це підтверджено і
рапортом делегата матчу Ю. Левчука.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини а) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за
друге попередження у матчі - відсторонити футболіста команди «Верес» Рівне
Ігоря Хлібовича на 1(один) матч.
ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Шахтар» Свердловськ А. Деордиця 01.08.2010 року у матчі 2-го туру першості
другої ліги між командами «Олком» Мелітополь – «Шахтар» Свердловськ».
Згідно із записами у рапорті І. Жосана на 25 хвилині матчу за фол «останньої
надії» з поля вилучений футболіст команди «Шахтар» Свердловськ А. Деордиця.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
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У порядку частини б) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за фол
«останньої надії» - відсторонити футболіста команди «Шахтар» Свердловськ Андрія
Деордиця на 1(один) матч.
Х. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Шахтар - 3» Донецьк М. Імерекова 01.08.2010 року у матчі 2-го туру першості другої
ліги між командами «Іллічівець-2» Маріуполь– «Шахтар-3» Донецьк».
Згідно із записами у рапорті Д. Корабльова на 80 хвилині матчу за фол
«останньої надії» з поля вилучений футболіст команди «Шахтар-3» Донецьк
М. Імереков.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку частини б) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за фол
«останньої надії» - відсторонити футболіста команди «Шахтар-3» Донецьк Максима
Імерекова на 1(один) матч.
ХІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію члена ДК Голубєва О. В. «Про використання вболівальниками
команди «Нива» Тернопіль піротехнічних засобів 01.08.2010 року на стадіоні «Сокіл»
під матчу 2-го туру першості другої ліги між командами «Скала» Моршин – «Нива»
Тернопіль.
У ході слухань встановлено.
Згідно із записами у рапорті делегата А. Папіровського вболівальники команди
«Нива» Тернопіль запалили два фаєри: перший на 89 хвилині, другий на 90+1
хвилині матчу.
02.08.2010 року до адміністрації ПФЛ надійшов лист за вих. № 149 ФК «Скала»
Моршин в якому зазначено, що ФК «Нива» Тернопіль не повідомляв клуб-господар
про організований приїзд своїх вболівальників.
Обговоривши питання по суті, ДК прийшов до висновку:
ФК «Скала» Моршин, як господар-поля, не забезпечив належним чином
громадський порядок та безпеку у гостьовому секторі, під час матчу «Скала»
Моршин– «Нива» Тернопіль. Не повністю виконав вимоги Директиви Контрольнодисциплінарного комітету ФФУ «Про обов’язок клубів щодо забезпечення
громадського порядку та безпеки на стадіоні» від 21.09.2009 року.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 2.11 статті 8, пункту 1.1. статті 13, пункту 3 статті 21
Дисциплінарних правил ФФУ, пунктів 1 та 7 статті 23 Регламенту змагань, а
також враховуючи, що дане порушення вчинено вперше в сезоні 2010-2011 років
– за незабезпечення громадського порядку та безпеки у гостьовому секторів
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(використання
вболівальниками команди-гостей
двох
піротехнічних
засобів) під час та після матчу - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Футбольний клуб «Скала» Моршин – попередити.
2. Звернути увагу керівництва ФК «Скала» Моршин на чітке дотримання вимог
Регламенту змагань та Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки
проведення змагань з футболу, а також Директиви Контрольно-дисциплінарного
комітету ФФУ від 21.09.2009 року.
3. Звернути увагу керівництва ФК «Нива» Тернопіль на чітке дотримання вимог
Директиви Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 21.09.2009 року, а
також зобов’язати додатково провести попереджувально-профілактичну роботу з
вболівальниками клубу щодо недопущення в подальшому використання
піротехнічних засобів до, під час та після матчу.
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 невиконання ФК «Єдність» Плиски та
ФК «Десна» Чернігів вимог Регламенту змагань в частині обов’язкової передачі
інформації до ПФЛ про матч для розміщення її на Інтернет-сайті».
У ході слухань встановлено наступне.
03.08.2010 року до ДК надійшла службова записка спеціаліста аналітичного
центру ПФЛ О. Степаненко щодо невиконання ФК «Десна» Чернігів та «Єдність»
Плиски вимог пункту 10 статті 27 Регламенту змагань.
Даним пунктом передбачено, що клуби-господарі поля під час матчу повинні
передавати до ПФЛ за телефонами +38 050 411 73 06 (для першої ліги),
+38 063 235 66 53 (для другої ліги) наступну оперативну інформацію (on-line) для
розміщення її на Інтернет-сайті pfl.ua:
а)
час початку матчу;
б)
час, прізвище та ім’я футболістів, які отримали дисциплінарні санкції або
забили гол;
в)
час, прізвище та ім’я футболіста, який не реалізував одинадцятиметровий
удар;
г)
час закінчення матчу.
ФК «Десна» Чернігів не виконав вимоги Регламенту змагань 01.08.2010 року
під час матчу 2-го туру першості другої ліги між командами «Десна» Чернігів – МФК
«Миколаїв».
ФК «Єдність» Плиски не виконав вимоги Регламенту змагань 01.08.2010 року
під час матчу 2-го туру першості другої ліги між командами «Єдність» Плиски –
«Рось» Біла Церква.
Розглянувши матеріали справи та обговоривши питання по суті, ДК прийшов
до висновку:
Несвоєчасна передача клубом оперативної інформації унеможливлює ведення
on-line трансляції матчів належним чином, внесення змін про хід матчу та своєчасне
донесення інформації до інтернет- користувачів.
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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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
У порядку пункту 2.10 статті 8, пункту 1.1. статті 13 Дисциплінарних правил
ФФУ - за невиконання вимог пункту 10 статті 27 Регламенту змагань – Товариство з
обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Десна» Чернігів та Футбольний
клуб «Єдність» Плиски – попередити.
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.
ХІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання окремими футбольними
клубами ПФЛ рішення ДК від 09.06.2010 року в частині сплати обов’язкових грошових
внесків, застосованих рішеннями ДК та передбаченими Регламентом змагань в
сезоні 2009-2010 років».
9.06.2010 року ДК зобов’язав футбольні клуби, що мали заборгованість по
сплаті обов’язкових грошових внесків, застосованих рішеннями ДК та передбаченими
Регламентом змагань в сезоні 2009-2010 років, погасити її у строк 20.06.2010 року.
Станом на 4.08.2010 року за інформацією відділу фінансового забезпечення і
звітності не сплатили обов’язкові грошові внески, застосовані рішеннями ДК та
передбаченими Регламентом змагань в сезоні 2009-2010 років наступні футбольні
клуби: «Верес» Рівне, «Гірник-Спорт» Комсомольськ, «Рось» Біла Церква, «Десна»
Чернігів, «Сталь» Алчевськ, «Зірка» Кіровоград.
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, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею
78 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 2.9. статті 8, пункту 1.3. статті 13 Дисциплінарних правил ФФУ,
пункту 59 Додатку 2 Дисциплінарних правил ФФУ, пункту 1 статті 52 Регламенту
змагань – за невиконання та ігнорування рішень ДК – зобов’язати «Верес» Рівне,
«Гірник-Спорт» Комсомольськ, «Рось» Біла Церква, «Десна» Чернігів, «Сталь»
Алчевськ, «Зірка» Кіровоград:
1.1. Перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у
розмірі 200 (двісті) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.
1.2. Не пізніше 15.08.2010 року (включно) сплатити грошові внески, застосовані
рішеннями ДК та передбаченими Регламентом змагань в сезоні 2009-2010 років.
2. Пункт 1.1. набирає чинності у разі невиконання футбольними клубами: «Верес»
Рівне, «Гірник-Спорт» Комсомольськ, «Рось» Біла Церква, «Десна» Чернігів,
«Сталь» Алчевськ, «Зірка» Кіровоград пункту 1.2. цього рішення.
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
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годин з моменту його отримання.
ХІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про виконання ФК «Закарпаття» Ужгород
рішень ДК від 21.07.2010 року в частині сплати заборгованості по заробітній платі
перед колишнім футболістом клубу А. Михайловим».
ДК рішенням від 21.07.2010 року зобов’язав ФК «Закарпаття» Ужгород
погасити заборгованість по заробітній платі перед колишнім футболістом клубу
А. Михайловим.
2.08.2010 року до ДК надійшов лист від ФК «Закарпаття» Ужгород вих. № 217
щодо проведення розрахунків з А. Михайловим та відсутність з його боку претензій
фінансового характеру до клубу. Це підтверджується розпискою А. Михайлова, копію
якої клуб надав до ДК.
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 частини 7 статті 77 Дисциплінарних правил ФФУ - провадження по заяві
колишнього футболіста ФК «Закарпаття» Ужгород А. Михайлова щодо
невиконання клубом зобов’язань за контрактом - закрити.
2. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
ХV. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про невиконання ФК «Сталь» Алчевськ
рішення ДК від 15.07.2010 року щодо сплати першої частини боргу за Угодою
поступки права вимоги від 19.01.2010 року».
15.07.2010 року ДК затвердив графік погашення ФК «Сталь» Алчевськ
заборгованості за Угодою поступки права вимоги від 19.01.2010 року, 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.
За інформацією відділу фінансового забезпечення і звітності ПФЛ - ФК «Сталь»
Алчевськ першу частину коштів у встановлені строки не перерахував, рішення ДК не
виконав.
2.08.2010 року ДК направив листа за вих. № 1243, в якому просив надати пояснення
з питання невиконання рішення ДК. Однак клуб на запит не відповів.
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 пункту 2.9. статті 8, пункту 1.1. статті 14 Дисциплінарних правил ФФУ –
за невиконання рішення ДК від 15.07.2010 року – Закрите акціонерне товариство
«Футбольний клуб «Сталь-Алчевськ» - попередити.
2. Зобов’язати ФК «Сталь» Алчевськ
не пізніше 15.08.2010 року (включно)
перерахувати на розрахунковий рахунок ПФЛ 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень на
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підставі Угоди поступки права вимоги від 19.01.2010 року.
3. У разі повторення подібних порушень, до клубу будуть застосовані більш жорсткі
дисциплінарні санкції згідно із Дисциплінарними правилами 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.

