
   

   ПРОТОКОЛ № 12/2018 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) 

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» 

 

23 жовтня 2018 року                м. Полтава 

 

ПРИСУТНІ: 

 

ІСАЄВ Микола Володимирович – заступник голови КДК; 

КИСЛОВ Ігор Миколайович – член КДК, секретар КДК; 

ЛУКАШ Сергій Митрофанович – член КДК. 

Запрошені особи:  

ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ Віктор Олександрович – виконавчий директор громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини» 

ГРИЦЮК Артур Сергійович – юрисконсульт громадської спілки «Федерація футболу 

Полтавщини» 

Кузьменко Сергій – представник команди «Аргус» (Голобородьківське)  

Засідання контрольно-дисциплінарного комітету правомочне для прийняття всіх 

рішень порядку денного. 

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапортів арбітра Плєшка Павла щодо вилучення гравця команди «Аматор» 

(Козельщина) Волосяна Богдана та гравця команди «Дрижина» (Дрижина Гребля) 

Філіпова Владислава під час матчу Кубка «Ліга Чемпіонів-2018» Полтавської області 

2018 р. з футболу між командами «Аматор» (Козельщина) та «Дрижина» (Дрижина 

Гребля), що відбувся 14 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

 Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який зачитав рапорт 

арбітра Плєшка Павла щодо вилучення гравця команди «Аматор» (Козельщина) Волосяна 

Богдана та гравця команди «Дрижина» (Дрижина Гребля) Філіпова Владислава під час матчу 

Кубка «Ліга Чемпіонів-2018» Полтавської області 2018 р. з футболу між командами 

«Аматор» (Козельщина) та «Дрижина» (Дрижина Гребля), що відбувся 14 жовтня 2018 року. 

 Заступник голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєв М. В, заслухавши пояснення 

сторін, запропонував дискваліфікувати на 3 (три матчі) гравця команди «Аматор» 

(Козельщина) Волосяна Богдана та гравця команди «Дрижина» (Дрижина Гребля) Філіпова 

Владислава в розіграші Кубка «Ліга Чемпіонів-2018» Полтавської області 2018 р. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 



 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» у 

вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі гравця команди «Аматор» (Козельщина) 

Волосяна Богдана та гравця команди «Дрижина» (Дрижина Гребля) Філіпова 

Владислава в розіграші Кубка «Ліга Чемпіонів-2018» Полтавської області 2018 р. 

             

   РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

    Розгляд рапорту арбітра Сухенка Євгенія щодо вилучення гравців юнацької 

команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) Бабиченка Володимира та Никифоренка 

Максима під час матчу 10-го туру (II етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з 

футболу між командами ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що 

відбувся 20 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

     Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який 

зачитав рапорт арбітра Сухенка Євгенія щодо вилучення гравців юнацької команди 

ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) Бабиченка Володимира та Никифоренка Максима 

під час матчу 10-го туру (II етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу 

між командами ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що відбувся 

20 жовтня 2018 року 

    Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравців юнацької 

команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) Бабиченка Володимира та Никифоренка 

Максима у вигляді дискваліфікації Бабиченка Володимира на 3 (три) матчі, а 

Никифоренка Максима дискваліфікувати на 5 (п’ять) матчів.  

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до 

гравців юнацької команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) Бабиченка 

Володимира та Никифоренка Максима у вигляді дискваліфікації Бабиченка 

Володимира на 3 (три) матчі, а Никифоренка Максима дискваліфікувати на 5 

(п’ять) матчів.          

 

     

 

 



РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапорту арбітра Сухенка Євгенія щодо вилучення тренера юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Кибкала Дмитра під час матчу 10-го туру (II етап) 

чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу між командами ФК «Фламінго» 

(Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що відбувся 20 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який 

зачитав рапорт арбітра Сухенка Євгенія щодо вилучення тренера юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Кибкала Дмитра під час матчу 10-го туру (II етап) 

чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу між командами ФК «Фламінго» 

(Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що відбувся 20 жовтня 2018 року. 

 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до тренера юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Кибкала Дмитра у вигляді відсторонення від управління 

командою на 3 (три) матчі та накладення штрафу на команду «Легіон» (Полтава) в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 

 

Голосували: 

 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до тренера юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Кибкала Дмитра у вигляді відсторонення від управління 

командою на 3 (три) матчі та накладення штрафу на команду «Легіон» (Полтава) в 

сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 

 

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд протесту юнацької команди «Легіон» (Полтава) щодо участі в матчі 10-го 

туру (II етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу між командами ФК 

«Фламінго» (Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що відбувся 20 жовтня 2018 

року, в команді ФК «Фламінго» незаявленого гравця. 

 

Слухали: 

Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який 

зачитав протест юнацької команди «Легіон» (Полтава) щодо участі в матчі 10-го 

туру (II етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу між командами 

ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), що відбувся 20 жовтня 

2018 року, в команді ФК «Фламінго» незаявленого гравця, а саме інформацію, що 

під №6 команди ФК «Фламінго», замість Лазоренка Олександра грав інший 

невстановлений гравець. 



 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував для 

встановлення всіх обставин по цій справі та можливості розгляду й прийняття 

законного та обгрунтованого рішення команді ФК «Фламінго» надати додаткові 

докази, а саме «Паспорт футболіста» Лазоренка Олександра та паспорт громадянина 

України Лазоренка Олександра.  

 

Голосували : 

 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Команді  ФК «Фламінго» надати додаткові докази для прийняття рішення на предмет 

поданого протесту у матчі 10-го туру (II етап) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з 

футболу між командами ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) та «Легіон» (Полтава), а саме:  

    У термін до 26.10.2018 року (до 12 год. 00 хв.) надати до «Федерації футболу 

Полтавщини» паспорт гравця Лазоренка Олександра та паспорт громадянина 

України Лазоренка Олександра (обов’язково з фото) та інші документи (за 

наявності) що підтверджують особу Лазоренка Олександра. 

 

     Запросити представника команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) для розгляду 

цього питання та надання пояснень на 26.10.2018 року на 12 год. 00 хв., до офісу 

«Федерації футболу Полтавщини» (м. Полтава, майдан Незалежності,16) (явка не 

обов’язкова). 

      Роз’яснити команді ФК «Фламінго» (Горішні Плавні), що в разі ненадання 

відповідних документів в термін встановлений в цьому рішення, КДК «Федерації 

футболу Полтавщини», буде прийнято рішення за наявними матеріалами та доказами 

по цій справі. 

 

     РОЗГЛЯД П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Інформація щодо неявки команди «Зоря» (Староаврамівка) на матч 9-го туру (II етап) 

першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «Б» «Авангард» 

(Яреськи) та «Зоря» (Староаврамівка), що мав відбутися 20 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

 Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який зачитав 

інформацію, щодо неявки команди «Зоря» (Староаврамівка) на матч 9-го туру (II 

етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «Б» 

«Авангард» (Яреськи) та «Зоря» (Староаврамівка), що мав відбутися 20 жовтня 2018 

року. 



 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі п 1.8. «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за неявку на 

матч останнього туру до команди «Зоря» (Староаврамівка) (юнацька та доросла 

команда) у вигляді зарахування технічної поразки команді «Зоря» (Староаврамівка) з 

рахунком 0:3 та зняття з команди 10 (десять) турнірних очок. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п 1.8. «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за неявку на 

матч останнього туру до команди «Зоря» (Староаврамівка) (юнацька та доросла 

команда) у вигляді зарахування технічної поразки команді «Зоря» (Староаврамівка) з 

рахунком 0:3 та зняття з команди 10 (десять) турнірних очок. 

 

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Інформація щодо неявки команди «Козельщина» (Козельщина) на матч 10-го туру (II 

етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «А» ФК 

«Динамо» (Решетилівка) – «Козельщина» (Козельщина), що мав відбутися 20 жовтня 

2018 року. 

 

Слухали: 

 Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який зачитав 

інформацію щодо неявки команди «Козельщина» (Козельщина) на матч 10-го туру (II 

етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «А» ФК 

«Динамо» (Решетилівка) – «Козельщина» (Козельщина), що мав відбутися 20 жовтня 

2018 року. 

 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за неявку на матч до 

команди «Козельщина» (Козельщина) у вигляді зарахування технічної поразки 

команді «Козельщина» (Козельщина)  з рахунком 0:3. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за 

неявку на матч до команди «Козельщина» (Козельщина) у вигляді зарахування 

технічної поразки команді «Козельщина» (Козельщина)  з рахунком 0:3 



 

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Інформація щодо неявки дорослої команди «Чорнухи» (Чорнухи) на матч 9-го туру (II 

етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «Б» 

«Лубни» (Лубни) та «Чорнухи» (Чорнухи), що мав відбутися 21 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

 Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який зачитав 

інформацію щодо неявки дорослої команди «Чорнухи» (Чорнухи) на матч 9-го туру 

(II етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами групи «Б» 

«Лубни» (Лубни) та «Чорнухи» (Чорнухи), що мав відбутися 21 жовтня 2018 року. 

 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі п 1.8. «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за неявку на 

матч останнього туру, що мав відбутися 21 жовтня 2018 року до команди «Чорнухи» 

(Чорнухи), у вигляді зарахування технічної поразки команді «Чорнухи» (Чорнухи) з 

рахунком 0:3 та зняття з команди 10 (десять) турнірних очок. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п 1.8. «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» за 

неявку на матч останнього туру, що мав відбутися 21 жовтня 2018 року до 

команди «Чорнухи» (Чорнухи), у вигляді зарахування технічної поразки команді 

«Чорнухи» (Чорнухи) з рахунком 0:3 та зняття з команди 10 (десять) турнірних 

очок 

 

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд протесту представника команди I-ї ліги (група «А») «Аргус» 

(Голобородьківське)  Кузьменка Сергія на переграний час другого тайму матчу 10-

го туру (II етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами 

«Аргус» (Голобородьківське) та «Чутове» (Чутове), що відбувся 20 жовтня 2018 

року. 

 

Слухали: 

 

 Заступника голови КДК «Федерації футболу Полтавщини» Ісаєва М. В., який 

зачитав протест представника команди I-ї ліги (група «А») «Аргус» 

(Голобородьківське)  Кузьменка Сергія на переграний час другого тайму матчу 10-

го туру (II етап) першості Полтавської області 2018 р. з футболу між командами 

«Аргус» (Голобородьківське) та «Чутове» (Чутове), що відбувся 20 жовтня 2018 

року. 



 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  запропонував направити 

протокол  до комітету арбітрів та спостерігачів арбітражу, з метою проведення роботи в цих 

комітетах їх головами та посилення контролю за діями арбітрів під час обслуговування 

футбольних матчів.   

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Направити протокол до комітету арбітрів та спостерігачів арбітражу з метою 

проведення роботи їх головами в цих комітетах та посилення контролю за діями 

арбітрів під час обслуговування футбольних матчів. 

 

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. 


