
   ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5/2018
засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК)

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини»

04 липня 2018 року м. Полтава

ПРИСУТНІ:

ПАРАМОНОВ Юрій Миколайович – голова КДК

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»

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Інформація щодо неявки команди ФК «Кобеляки» на домашню гру 9-го туру чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» ФК «Кобеляки» – «Рокита»,
що мав відбутися 23 червня 2018 року.

Слухали:
Заступника Голови КДК «Федерації футболу Полтавщини», який зачитав інформацію

щодо неявки команди ФК «Кобеляки» на домашню гру 9-го туру чемпіонату Полтавської
області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи «А» ФК «Кобеляки»  –  «Рокита»,  що  мав
відбутися 23 червня 2018 року.          

Заступник  Голови  КДК  Ісаєв  М.В.,  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував
застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та  п.1.16  «Дисциплінарних  санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Кобеляки»  у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. та
зарахувати технічну поразку команді ФК «Кобеляки» 0:3.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.1.14. та п.1.16 «Дисциплінарних санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Кобеляки»  у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. та
зарахувати технічну поразку команді ФК «Кобеляки» 0:3.



РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд інциденту, що трапився під час матчу 9-го туру чемпіонату Полтавської області
2018 року з футболу, серед команд групи «Б» – «Олімпія» (Савинці) –  «Колос» (Лазірки), що
відбувся 23 червня 2018 року.

Слухали:
Голову  КДК  «Федерації  футболу  Полтавщини»,  який  зачитав  інформацію  по

інциденту,  що трапився під час матчу 9-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 року з
футболу, серед команд групи «Б» «Олімпія» (Савинці) – «Колос» (Лазірки), згідно рапортів
арбітру матчу Чернишова Віктора та спостерігача арбітражу Кострицького Олександра, де
зазначено,  що  в  перерві  матчу,  за  участю  офіційних  осіб  команди  «Колос»  (Лазірки)  та
групою  невстановлених  осіб,  які  спостерігали  разом  з  ними  за  матчем,  неподалік
футбольного  поля  та  місця  проведення  матчу  (стадіону),  під  час  спілкування  між  ними,
пролунали декілька пострілів, ймовірно здійснених з вогнепальної зброї, що дуже налякало
та стурбувало інших глядачів та офіційних осіб футбольного матчу. 

Спостерігач  арбітражу  Кострицький  О.  С.  зачитав  свій  рапорт  та  підтвердив
вищевказану  інформацію,  повідомивши,  що  після  цього  інциденту,  було  викликано
додатковий наряд поліції для реагування та належного забезпечення громадського порядку
під час футбольного матчу, в результаті чого матч після перерви було відновлено з затримкою
у декілька хвилин.

Також,  слухали  віце-президента  футбольного  клубу  «Колос»  (Лазірки)  –  Даніеляна
Даніеля  Роміковича,  який  повідомив,  що  намагався  протягом матчу  забезпечити  належну
поведінку вболівальників своєї команди та осіб, які знаходились поряд з ним, але це йому не
завжди вдавалось.  При цьому Даніелян Даніель  Ромікович,  свою провину,  що полягала в
неналежному  забезпеченні  правопорядку  вболівальниками  його  команди,  визнав,
зазначивши,  що  в  подальшому  ним  буде  приділятись  велика  увага  для  забезпечення
громадського порядку та виконання вболівальниками правил поведінки під час проведення
футбольного матчу за участю його команди. 

Голова КДК Парамонов Ю. М., заслухавши пояснення сторін, враховуючи визнання
провини та бажання віце-президентом футбольного клубу «Колос» (Лазірки) Даніеляном Д.
Р., у подальшому приділяти належну увагу забезпеченню громадського порядку, виконанню
вболівальниками правил поведінки на стадіоні під час футбольних матчів за участю команди
«Колос»  (Лазірки),  запропонував  застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та
п.1.16 «Дисциплінарних санкцій контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу
Полтавщини» до віце-президента   футбольного клубу «Колос» (Лазірки) Даніеляна Даніеля
Роміковича у вигляді  накладення штрафу в  розмірі  5000,00 (п`ять  тисяч гривень)  грн.  та
відсторонити від виконання обов`язків по управлінню командою на  5 (п`ять) матчів.

Також,  голова  КДК  Парамонов  Ю.  М.,  наголосив  та  повідомив,  що  згідно  п.1.6.
«Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу
Полтавщини», за завідомо грубі, неправомірні (умисні) дії офіційних осіб або представників
(тренерів) команд, які беруть участь у змаганнях з футболу, що порочать репутацію ФФУ та
«Федерації футболу Полтавщини», можуть нанести велику шкоду іншим учасникам команд,
або їх представникам в тому числі завдати шкоду життю, здоров'ю та безпеці таких осіб,
команда- порушник, може бути знята зі змагань з позбавленням права виступати в змаганнях
на період визначений КДК.



Голова КДК Парамонов Ю. М., запропонував персонально попередити про санкції, що
передбачені  п.1.6.  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного  комітету
«Федерації  футболу  Полтавщини»  віце-президента  футбольного  клубу  «Колос»  (Лазірки)
Даніеляна Д. Р.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.1.14. та п.1.16 «Дисциплінарних санкцій
контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до віце-президента
футбольного клубу «Колос» (Лазірки) Даніеляна Даніеля Роміковича у вигляді накладення
штрафу  в  розмірі  5000,00  (п`ять  тисяч  гривень) грн.  та  відсторонити  від  виконання
обов`язків по управлінню командою на 5 (п`ять) матчів.
2.  Персонально  попередити  про  санкції,  що  передбачені  п.1.6.  «Дисциплінарних  санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  віце-президента
футбольного  клубу  «Колос»  (Лазірки)  Даніеляна  Д.  Р.,  а  саме:  «Згідно  пункту  1.6.
«Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу
Полтавщини», за завідомо грубі, неправомірні (умисні) дії офіційних осіб або представників
(тренерів) команд, які беруть участь у змаганнях з футболу, що порочать репутацію ФФУ та
«Федерації футболу Полтавщини», можуть нанести велику шкоду іншим учасникам команд,
або їх представникам в тому числі завдати шкоду життю, здоров'ю та безпеці таких осіб,
команда- порушник, може бути знята зі змагань з позбавленням права виступати в змаганнях
на період визначений КДК.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  протесту  тренера  юнацької  команди  «Диканька»  Жданова  О.  В.  (протест
додається) щодо участі у складі юнацької команди ФК «Кобеляки» (Кобеляки) у матчі 10-го
туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Диканька» –
ФК «Кобеляки», що відбувся 30.06.2018 р. незаявленого гравця.

Слухали:
Голову КДК «Федерації футболу Полтавщини», який зачитав інформацію щодо участі

у  складі  юнацької  команди  ФК  «Кобеляки»  (Кобеляки)  у  матчі  10-го  туру  чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Диканька» – ФК «Кобеляки»,
що відбувся 30.06.2018 р. незаявленого гравця.

Голова  КДК  Парамонов  Ю.М.,  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував
застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та  п.1.16  «Дисциплінарних  санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Кобеляки» у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн.     

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.1.14. та п.1.16 «Дисциплінарних санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Кобеляки» у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. 

  



    РОЗГЛЯП П`ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Інформація  щодо  інциденту  (рапорти  асистента  арбітра  матчу  Петрова  Віталія  й
спостерігача арбітражу Тулепова Сергія додаються), що трапився під час матчу 10-го туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «А»  «Рокита»  –
«Чутове», що відбувся  30 червня 2018 року.

Слухали:
Голову  КДК  «Федерації  футболу  Полтавщини»,  який  зачитав  інформацію  щодо

інциденту, що трапився під час матчу 10-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з
футболу серед команд групи «А» «Рокита» – «Чутове», що відбувся  30 червня 2018 року.

Голова  КДК  Парамонов  Ю.М.,  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував
застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та  п.1.16  «Дисциплінарних  санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Чутове» (Чутове) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати дисциплінарні санкції на підставі п.1.14. та п.1.16 «Дисциплінарних санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету «Федерації  футболу  Полтавщини» до команди  ФК
«Чутове» (Чутове) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. 

      РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  рапортів  арбітра  Ляшенка  Сергія  й  спостерігача  арбітражу  Панченка  Віктора
(рапорти  додається)  щодо  агресивної  поведінки  представника  команди  «Авангард»
(Яреськи) Шеремета Анатолія під час матчу 10-го туру чемпіонату Полтавської області 2018
р. з футболу серед команд групи «Б» «Авангард» (Яреськи) – «Колос» (Лазірки), що відбувся
30 червня 2018 року.

Слухали:
Голову  КДК  «Федерації  футболу  Полтавщини»,  який  зачитав  інформацію  щодо

інциденту , що трапився під час матчу 10-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з
футболу серед команд групи «Б» «Авангард» (Яреськи) – «Колос» (Лазірки), що відбувся 30
червня 2018 року, щодо агресивної поведінки представника команди «Авангард» (Яреськи)
Шеремета Анатолія.

Голова  КДК  Парамонов  Ю.М.,  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував
застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та  п.1.16  «Дисциплінарних  санкцій
контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  команди
«Авангард» (Яреськи)  у вигляді накладення штрафу в розмірі 3000,00 (три тисячі гривень)
грн та відсторонення представника команди «Авангард» (Яреськи) Шеремета Анатолія від
управління командою на 5 (п’ять) матчів.    

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.1.14.  та  п.1.16  «Дисциплінарних

санкцій  контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до



команди  «Авангард» (Яреськи)  у вигляді накладення штрафу в розмірі 3000,00 (три тисячі
гривень)  грн  та  відсторонення  представника  команди  «Авангард»  (Яреськи)  Шеремета
Анатолія від управління командою на 5 (п’ять) 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.

Роз'яснити Сторонам, що накладені дисциплінарні санкції  у вигляді штрафу, мають
бути оплачені в добровільному порядку протягом 14 днів моменту отримання тексту рішення
з мотивувальною частиною.

Заступник Голови КДК
«Федерації футболу Полтавщини» Ісаєв М. В.

Секретар КДК 
«Федерації футболу Полтавщини» Кислов І. М.


