ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10/2018
засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК)
громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини»
18 вересня 2018 року

м. Полтава

ПРИСУТНІ:
ІСАЄВ Микола Володимирович – заступник голови КДК;
КИСЛОВ Ігор Миколайович – член КДК, секретар КДК;
ЛУКАШ Сергій Митрофанович – член КДК.
Засідання контрольно-дисциплінарного комітету правомочне для прийняття всіх
рішень порядку денного.
Запрошені особи:
ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ Віктор Олександрович – виконавчий директор громадської спілки
«Федерація футболу Полтавщини»;
ГРИЦЮК Артур Сергійович – юрисконсульт громадської спілки «Федерація футболу
Полтавщини»;
ЧЕРНИШОВ Віктор Борисович – голова комітету арбітрів Федерації футболу
Полтавщини;
МАРМАЧ Юрій Олексійович – голова комітету спостерігачів арбітражу Федерації футболу
Полтавщини;
ГОНЧАРЕНКО Андрій Іванович – голова комітету з проведення змагань Федерації
футболу Полтавщини;
КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович – голова комітету дитячо-юнацького футболу
Федерації футболу Полтавщини,
представники команди «Колос» (Лазірки);
представники команди ФК «Кобеляки» (Кобеляки);
представники телебачення та ЗМІ.
РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Розгляд рапорту спостерігача арбітражу Кислова Ігоря щодо матчу 5-го туру (II етап)

чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд вищої ліги «Колос»
(Лазірки) – «Олімпія» (Савинці), що відбувся 15 вересня 2018 року.
Слухали:
Заступника голови КДК Федерації футболу Полтавщини Ісаєва М. В., який зачитав
інформацію щодо рапорту спостерігача арбітражу Кислова Ігоря щодо матчу 5-го туру (II
етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд вищої ліги «Колос»
(Лазірки) – «Олімпія» (Савинці), що відбувся 15 вересня 2018 року, спостерігача арбітражу
Кислова І. М., який зачитав рапорт по цьому матчу, голову комітету арбітрів Федерації
футболу Полтавщини Чернишова Віктора Борисовича, голову комітету спостерігачів

арбітражу Федерації футболу Полтавщини Мармача Юрія Олексійовича та представників
команди «Колос» (Лазірки).
Обставини справи:
Згідно рапорту спостерігача арбітражу Кислова Ігоря щодо матчу 5-го туру (II етап)
чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд вищої ліги «Колос»
(Лазірки) – «Олімпія» (Савинці), що відбувся 15 вересня 2018 року, в «технічній» площі
команди «Колос» (Лазірки) знаходились офіційні особи команди та сторонні, не встановлені
особи, які не внесені в протокол матчу та не мали права там знаходитись.
Протягом усього часу футбольного матчу, за участю вищевказаних осіб в «технічній»
площі команди «Колос» (Лазірки), лунали нецензурні, образливі вирази та погрози фізичною
розправою на адресу арбітрів та офіційних осіб матчу. Протягом усього матчу за участю
офіційних та інших осіб команди «Колос» (Лазірки) в «технічній» площі, порушувався
громадських порядок на стадіоні, погрози та нецензурні вирази були адресовані не тільки
арбітрам, а й іншим присутнім особам на стадіоні та глядачам.
Спостерігач арбітражу Кислов І. М. неодноразово звертався до офіційних осіб команди
«Колос» (Лазірки), припинити порушення громадського порядку на стадіоні, що були
проігноровані, в результаті чого Кислов І. М. змушений був звертатись за допомогою до
правоохоронних органів.
Голова комітету арбітрів «Федерації футболу Полтавщини» Чернишов Віктор
Борисович та голова комітету спостерігачів арбітражу «Федерації футболу Полтавщини»
Мармач Юрій Олексійович також виступили по цьому питанню.
Представниками команди «Колос» (Лазірки) було визнано свою провину в цьому
інциденті,

зазначивши, що в подальшому таких випадків за участю їх команди не

повториться.
Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін, з метою
забезпечення безпеки під час проведення футбольних матчів, запропонував
застосувати дисциплінарні санкції відповідно «Дисциплінарних правил» Федерації
футболу Полтавщини до команди «Колос» (Лазірки) у вигляді дискваліфікації
стадіону «Колос», що знаходиться в с. Лазірки Оржицького району Полтавської
області та заборони проводити домашні футбольні матчі на цьому стадіоні командою
«Колос» (Лазірки) до кінця II етапу чемпіонату Полтавської області 2018 року з
футболу.
Домашні матчі команди «Колос» (Лазірки) провести на стадіонах командсуперників, з покладенням витрат на проведення матчу (оплата арбітражу,
спостерігачів арбітражу) на команду «Колос» (Лазірки), а саме:
Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Кобеляки» (Кобеляки), що
має відбутися 22.09.2018 року, провести в м. Кобеляки Полтавської області;
Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Карлівка» (Карлівка), що
має відбутися 06.10.2018 року, провести в м. Карлівка Полтавської області;

Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Фламінго» (Горішні
Плавні), що має відбутися 13.10.2018 року, провести в м. Горішні Плавні
Полтавської області.
Голосували:
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
1. Застосувати дисциплінарні санкції, відповідно «Дисциплінарних правил»
Федерації футболу Полтавщини до команди «Колос» (Лазірки) у вигляді
дискваліфікації стадіону «Колос», що знаходиться в с. Лазірки Оржицького
району Полтавської області та заборони проводити домашні футбольні матчі на
цьому стадіоні командою «Колос» (Лазірки) до кінця II етапу чемпіонату
Полтавської області 2018 року з футболу.
Домашні матчі команди «Колос» (Лазірки) провести на стадіонах команд-суперників,
з покладенням витрат на проведення матчу (оплата арбітражу, спостерігачів
арбітражу) на команду «Колос» (Лазірки), а саме:
- Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Кобеляки» (Кобеляки), що
має відбутися 22.09.2018 року, провести в м. Кобеляки Полтавської області;
- Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Карлівка» (Карлівка), що
має відбутися 06.10.2018 року, провести в м. Карлівка Полтавської області;
- Футбольний матч команд «Колос» (Лазірки) – ФК «Фламінго» (Горішні
Плавні), що має відбутися 13.10.2018 року, провести в м. Горішні Плавні
Полтавської області.
2. Попередити футбольну команду «Колос» (Лазірки), що, враховуючи неодноразові
притягнення команди її офіційних осіб до дисциплінарної відповідальності
протягом чемпіонату 2018 року, згідно рішень КДК, при повторному порушенні
командою «Колос» (Лазірки) Регламентних норм Федерації футболу Полтавщини,
громадського порядку та Правил поводження на стадіоні, під час проведення
футбольних матчів, до команди «Колос» (Лазірки) буде застосовано
дисциплінарна санкція, відповідно до Дисциплінарних правил Федерації футболу
Полтавщини у вигляді зняття цієї команди зі змагань та позбавлення права
виступати в змаганням на певний період, визначений КДК.
3. Роз’яснити, що Сторона має право подати скаргу на рішення КДК до апеляційного
комітету громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» протягом 10
(десяти) днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.
Заступник голови КДК
«Федерації футболу Полтавщини»

Ісаєв М. В.

Секретар КДК
«Федерації футболу Полтавщини»

Кислов І. М.

