
   

   ПРОТОКОЛ № 13/2018 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) 

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» 

 

04 грудня 2018 року                м. Полтава 

 

Присутні: 

ІСАЄВ Микола Володимирович – заступник голови КДК; 

КИСЛОВ Ігор Миколайович – член КДК, секретар КДК; 

ЛУКАШ Сергій Митрофанович – член КДК. 

Запрошені:  

ПОЖЕЧЕВСЬКИЙ Віктор Олександрович – виконавчий директор громадської спілки 

«Федерація футболу Полтавщини»; 

ГРИЦЮК Артур Сергійович – юрисконсульт громадської спілки «Федерація футболу 

Полтавщини» 

Засідання контрольно-дисциплінарного комітету правомочне для прийняття всіх 

рішень порядку денного. 

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд інформації  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 надав 

інформацію щодо повторної 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 р. 

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

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до команди «Козельщина» 

(Козельщина) у вигляді зняття 6-ти (шести) турнірних очок за неявку команди на матч 10-го 

туру. 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до команди «Козельщина» 

(Козельщина) у вигляді зняття 6-ти (шести) турнірних очок за неявку команди на матч 10-го 

туру. 



             

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд протесту (повторно) 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.     

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

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до юнацької команди 

ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) у вигляді технічної поразки з рахунком 0:3.  

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до юнацької команди 

ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) у вигляді технічної поразки з рахунком 0:3.  

 

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапорту арбітра Орендочки Владислава щодо вилучення тренера команди 

«Маяк» (Котельва) Шеляга Сергія під час матчу 11-го туру першості Полтавської 

області 2018 р. з футболу між командами «Маяк» (Котельва) та «Зіньків-1604» 

(Зіньків), що відбувся 27 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

зачитав рапорт арбітра Орендочки Владислава щодо вилучення тренера команди 

«Маяк» (Котельва) Шеляга Сергія під час матчу 11-го туру першості Полтавської 

області 2018 р. з футболу між командами «Маяк» (Котельва) та «Зіньків-1604» 

(Зіньків), що відбувся 27 жовтня 2018 року. 

 

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

поведінку тренера команди Шеляга Сергія, під час вказаного футбольного матчу, 

запропонував застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до команди 



«Маяк» (Котельва) у вигляді 1000,00 грн. штрафу та відсторонення  (дискваліфікація) 

тренера команди «Маяк» (Котельва) Шеляга Сергія від управління командою на 3 

(три) матчі, зокрема з забороною знаходження в технічній площі, протягом вказаного 

періоду. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до команди «Маяк» 

(Котельва) у вигляді 1000,00 грн. штрафу та відсторонення  (дискваліфікація) тренера 

команди «Маяк» (Котельва) Шеляга Сергія від управління командою на 3 (три) матчі, 

зокрема з забороною знаходження в технічній площі, протягом вказаного періоду. 

 

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапорту арбітра Орендочки Владислава щодо вилучення гравця команди 

«Маяк» (Котельва) Шеляга Олега під час матчу 11-го туру першості Полтавської 

області 2018 р. з футболу між командами «Маяк» (Котельва) та «Зіньків-1604» 

(Зіньків), що відбувся 27.10.18 р. 

 

Слухали: 

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

зачитав рапорт арбітра Орендочки Владислава щодо вилучення гравця команди 

«Маяк» (Котельва) Шеляга Олега під час матчу 11-го туру першості Полтавської 

області 2018 р. з футболу між командами «Маяк» (Котельва) та «Зіньків-1604» 

(Зіньків), що відбувся 27.10.18 р. 

 

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

застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди 

«Маяк» (Котельва) Шеляга Олега у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

      Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця 

команди «Маяк» (Котельва) Шеляга Олега у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

      

 

 



 

РОЗГЛЯД П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапорту арбітра Ярмоленка Юрія щодо вилучення гравця команди 

«Колос» (Лазірки) Харчинського Дмитра під час матчу 11-го туру чемпіонату 

Полтавської області 2018 р. з футболу між командами «Нафтохімік» (Кременчук) 

та «Колос» (Лазірки), що відбувся 27 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Ярмоленка Юрія  щодо вилучення гравця команди «Колос» (Лазірки) 

Харчинського Дмитра під час матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 

р. з футболу між командами «Нафтохімік» (Кременчук) та «Колос» (Лазірки), що 

відбувся 27 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 гравця команди 

«Колос» (Лазірки) Харчинського Дмитра у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди 

«Колос» (Лазірки) Харчинського Дмитра у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд рапорту арбітра Ярмоленка Юрія щодо вилучення гравця команди 

«Нафтохімік» (Кременчук) Руденка Сергія під час матчу 11-го туру чемпіонату 

Полтавської області 2018 р. з футболу між командами «Нафтохімік» (Кременчук) 

та «Колос» (Лазірки), що відбувся 27 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Ярмоленка Юрія щодо вилучення гравця команди «Нафтохімік» 

(Кременчук) Руденка Сергія під час матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської області 

2018 р. з футболу між командами «Нафтохімік» (Кременчук) та «Колос» (Лазірки), що 

відбувся 27 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 гравця команди 

«Нафтохімік» (Кременчук) Руденка Сергія у  вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 



 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до 

гравця команди «Нафтохімік» (Кременчук) Руденка Сергія у вигляді 

дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Інформація щодо вилучення гравця команди «Інваспорт» (Полтава) Шотурми 

Ігоря під час матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з 

футболу між командами вищої ліги «Інваспорт» (Полтава) та «Великі Кринки» 

(Великі Кринки), що відбувся 27 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

інформацію щодо вилучення гравця команди «Інваспорт» (Полтава) Шотурми Ігоря 

під час матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу між 

командами вищої ліги «Інваспорт» (Полтава) та «Великі Кринки» (Великі Кринки), 

що відбувся 27 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 гравця команди 

«Інваспорт» (Полтава) Шотурми Ігоря у вигляді дискваліфікації на 2 (два) матчі. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди 

«Інваспорт» (Полтава) Шотурми Ігоря у вигляді дискваліфікації на 2 (два) матчі. 

 

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд рапорту арбітра Шнейдера Едуарда щодо вилучення гравця команди 

«Авангард» (Яреськи) Яківця Володимира під час фінального матчу Кубка 

Шишацького району 2018 р. з футболу між командами «Авангард» (Яреськи) та 

«Факел» (Михайлики), що відбувся 28 жовтня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Шнейдера Едуарда щодо вилучення гравця команди «Авангард» 

(Яреськи) Яківця Володимира під час фінального матчу Кубка Шишацького району 

2018 р. з футболу між командами «Авангард» (Яреськи) та «Факел» (Михайлики), що 

відбувся 28 жовтня 2018 року. 

Заступник голови КДК Ісаєв М. В., заслухавши пояснення сторін,  враховуючи, що КДК 

«Федерації футболу Полтавщини» застосовувала до Яківця Володимира дисциплінарні 



санкції у вигляді дискваліфікації до кінця сезону 2018 року, враховуючи повторність, 

грубість порушень, що вчиняється гравцем неодноразово, зокрема беручи до уваги характер 

порушення та дії, що виразились у застосуванні фізичної сили до офіційних осіб матчу                   

(арбітра) футболістом під час фінального матчу Кубка Шишацького району 2018 р. з 

футболу між командами «Авангард» (Яреськи) та «Факел» (Михайлики), запропонував 

застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.2.8. «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди «Авангард» 

(Яреськи) Яківця Володимира у вигляді довічної дискваліфікації (відсторонення) від участі в 

футбольних матчах, що проходитимуть під егідою «Федерації футболу Полтавщини».  

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.2.8. «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди «Авангард» 

(Яреськи) Яківця Володимира у вигляді довічної дискваліфікації (відсторонення) від участі в 

футбольних матчах, що проходитимуть під егідою «Федерації футболу Полтавщини»  

 

РОЗГЛЯД ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд інформації щодо вилучення гравця команди «Диканька» (Диканька) 

Якименка Ярослава під час першого «стикового» матчу за III-IV місце першості 

Полтавської області 2018 р. з футболу між командами «Лубни» (Лубни) та 

«Диканька» (Диканька), що відбувся 3 листопада 2018 року. 

 

Слухали: 

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

інформацію щодо вилучення гравця команди «Диканька» (Диканька) Якименка 

Ярослава під час першого «стикового» матчу за III-IV місце першості Полтавської 

області 2018 р. з футболу між командами «Лубни» (Лубни) та «Диканька» (Диканька), 

що відбувся 3 листопада 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 гравця команди 

«Диканька» (Диканька) Якименка Ярослава у вигляді дискваліфікації на 2 (два) матчі. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця команди 

«Диканька» (Диканька) Якименка Ярослава у вигляді дискваліфікації на 2 (два) матчі. 

 



 

 

РОЗГЛЯД  ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд рапорту арбітра Миронова Олексія щодо вилучення гравця юнацької команди 

«Пирятин» (Пирятин) Захарченка Максима під час матчу фінальної частини 

чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами 

«Легіон» (Полтава) та «Пирятин» (Пирятин), що відбувся 7 листопада 2018 року. 

 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Миронова Олексія щодо вилучення гравця юнацької команди 

«Пирятин» (Пирятин) Захарченка Максима під час матчу фінальної частини 

чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами 

«Легіон» (Полтава) та «Пирятин» (Пирятин), що відбувся 7 листопада 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 гравця юнацької 

команди «Пирятин» (Пирятин) Захарченка Максима у вигляді дискваліфікації на 3 

(три) матчі. 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до 

гравця юнацької команди «Пирятин» (Пирятин) Захарченка Максима у вигляді 

дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

РОЗГЛЯД  ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд рапорту арбітра Гомілка Едуарда щодо вилучення гравця юнацької команди 

«Пирятин» (Пирятин) Медяника Євгенія під час матчу фінальної частини чемпіонату 

Полтавської області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Пирятин» 

(Пирятин) та «Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 8 листопада 2018 року. 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Гомілка Едуарда щодо вилучення гравця юнацької команди «Пирятин» 

(Пирятин) Медяника Євгенія під час матчу фінальної частини чемпіонату Полтавської 

області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Пирятин» (Пирятин) та 

«Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 8 листопада 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 гравця юнацької 

команди «Пирятин» (Пирятин) Медяника Євгенія у вигляді дискваліфікації на 3 (три) 

матчі. 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 



 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця юнацької 

команди «Пирятин» (Пирятин) Медяника Євгенія у вигляді дискваліфікації на 3 (три) 

матча. 

 

РОЗГЛЯД  ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Розгляд рапорту арбітра Гомілка Едуарда щодо вилучення тренера юнацької команди 

«Пирятин» (Пирятин) Бурого Миколи під час матчу фінальної частини чемпіонату 

Полтавської області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Пирятин» 

(Пирятин) та «Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 8 листопада 2018 року 

 

Слухали: 

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

рапорт арбітра Гомілка Едуарда щодо вилучення тренера юнацької команди 

«Пирятин» (Пирятин) Бурого Миколи під час матчу фінальної частини чемпіонату 

Полтавської області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Пирятин» 

(Пирятин) та «Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 8 листопада 2018 року. 

 

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

поведінку тренера юнацької команди «Пирятин» (Пирятин) Бурого Миколи, під час 

вказаного футбольного матчу, запропонував застосувати дисциплінарні санкції на 

підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації 

футболу Полтавщини» до команди «Пирятин» (Пирятин) у вигляді 1000,00 грн. 

штрафу та відсторонення  (дискваліфікація) тренера юнацької команди «Пирятин» 

(Пирятин) Бурого Миколи від управління командою на 3 (три) матчі, зокрема з 

забороною знаходження в технічній площі, протягом вказаного періоду. 

 

Голосували: 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до команди «Пирятин» 

(Пирятин) у вигляді 1000,00 грн. штрафу та відсторонення  (дискваліфікація) тренера 

юнацької команди «Пирятин» (Пирятин) Бурого Миколи від управління командою на 

3 (три) матчі, зокрема  з забороною знаходження в технічній площі, протягом 

вказаного періоду. 

 

РОЗГЛЯД  ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Розгляд інформації щодо вилучення гравця юнацької команди «Легіон» (Полтава) 

Убий-Вовка Артема під час під час матчу фінальної частини чемпіонату Полтавської 

області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Легіон» (Полтава) та 

«Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 9 листопада 2018 року. 

 



Слухали: 

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

інформацію щодо вилучення гравця юнацької команди «Легіон» (Полтава) Убий-

Вовка Артема під час під час матчу фінальної частини чемпіонату Полтавської 

області 2018 р. з футболу серед юнаків між командами «Легіон» (Полтава) та 

«Нафтохімік» (Кременчук), що відбувся 9 листопада 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 гравця юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Убий-Вовка Артема у вигляді дискваліфікації на 2 (два) 

матчі. 

 

Голосували : 

«ЗА» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 

Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до гравця юнацької 

команди «Легіон» (Полтава) Убий-Вовка Артема у вигляді дискваліфікації на 2 (два) 

матчі. 

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. 


