
   ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6/2018
засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК)

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини»

18 липня 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»

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапорту арбітра (рапорт додається) Сухенка Євгенія щодо агресивної поведінки й
вилучення  тренера  юнацької  команди «Олімпія»  (Савинці)  Цибулька  Володимира  під  час
матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «Б»
«Олімпія» (Савинці) – «Лубни» (Лубни), що відбувся 7 липня 2018 року.

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

щодо  агресивної  поведінки  й  вилучення  тренера  юнацької  команди  «Олімпія»  (Савинці)
Цибулька Володимира під час матчу 11-го туру чемпіонату Полтавської  області  2018 р.  з
футболу серед команд групи «Б» «Олімпія» (Савинці)  –  «Лубни» (Лубни),  що відбувся  7
липня 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
«Олімпія (Савинці) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн.
та відсторонення  тренера юнацької команди «Олімпія» (Савинці) Цибулька Володимира від
управління командою до кінця I-го етапу Чемпіонату.

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
«Олімпія (Савинці) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн.



та відсторонення  тренера юнацької команди «Олімпія» (Савинці) Цибулька Володимира від
управління командою до кінця I-го етапу Чемпіонату.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  рапорту  арбітра  (рапорт  додається) Чернишова  Віктора  щодо  агресивної
поведінки й вилучення тренера команди «Лубни» Гришановича Анатолія під час матчу 11-го
туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «Б» «Олімпія»
(Савинці) – «Лубни» (Лубни), що відбувся 7 липня 2018 року.

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

щодо рапорту арбітра (рапорт додається) Чернишова Віктора щодо агресивної поведінки й
вилучення  тренера  команди  «Лубни»  Гришановича  Анатолія  під  час  матчу  11-го  туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Олімпія»
(Савинці) – «Лубни» (Лубни), що відбувся 7 липня 2018 року.                   

Заступник  Голови  КДК  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  «Лубни» (Лубни) 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
«Лубни» (Лубни) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. 

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд протесту тренера юнацької команди «Олімпія» Цибулька Володимира  (протест
додається) щодо участі у складі юнацької команди «Лубни» у матчі 11-го туру чемпіонату
Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Олімпія»  (Савинці)  –
«Лубни» (Лубни), що відбувся 07.07.2018 р. незаявлених гравців.

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

щодо  протесту  тренера  юнацької  команди  «Олімпія»  Цибулька  Володимира  (протест
додається) щодо участі у складі юнацької команди «Лубни» у матчі 11-го туру чемпіонату
Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Олімпія»  (Савинці)  –
«Лубни» (Лубни), що відбувся 07.07.2018 р. незаявлених гравців.                   

Заступник  Голови  КДК  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  «Лубни» (Лубни) 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
«Лубни» (Лубни) у вигляді накладення штрафу в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) грн. 

      РОЗГЛЯД П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Інформація щодо неявки команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні) до Савинців на матч-
відповідь  ¼  фіналу  розіграшу  Кубка  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  «Олімпія»
(Савинці) – ФК «Фламінго» (Горішні Плавні), що мав відбутися 11.07.18 р.

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

щодо неявки команди ФК «Фламінго» (Горішні Плавні)  до Савинців на  матч-відповідь  ¼
фіналу розіграшу Кубка Полтавської області 2018 р. з футболу «Олімпія» (Савинці) – ФК
«Фламінго» (Горішні Плавні), що мав відбутися 11.07.18 р.             

Заступник  Голови  КДК  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 «Фламінго»
(Горішні Плавні) у вигляді накладення штрафу в розмірі 2000,00 (дві тисячі 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
«Фламінго»  (Горішні  Плавні)  у  вигляді  накладення  штрафу  в  розмірі  2000,00  (дві  тисячі
гривень) грн.     

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапорту арбітра Дробітька Олега (рапорт додається)  щодо агресивної поведінки
й вилучення представника (тренера) команди «Аргус» (Голобородьківське) Кузьменка Сергія
під час матчу ¼ фіналу розіграшу Кубка Полтавської області 2018 р. з футболу, що відбувся
11 липня 2018 року.

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

щодо рапорту арбітра Дробітька Олега  (рапорт додається)  щодо агресивної поведінки й
вилучення представника (тренера) команди «Аргус» (Голобородьківське) Кузьменка Сергія
під час матчу ¼ фіналу розіграшу Кубка Полтавської області 2018 р. з футболу, що відбувся
11 липня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  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   «Аргус»
(Голобородьківське) у вигляді накладення штрафу в розмірі 2000,00 (дві тисячі гривень) грн
та відсторонення представника команди «Аргус» (Голобородьківське) Кузьменка Сергія від
управління командою на 3 (три) матчі.    

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  «Аргус» (Голобородьківське) у вигляді накладення штрафу в розмірі 2000,00 (дві
тисячі  гривень)  грн  та  відсторонення  представника  команди «Аргус»  (Голобородьківське)
Кузьменка Сергія від управління командою на 3 (три) матчі.    

          РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Інформація щодо неявки команди «Колос» (Великі Сорочинці) до Рокити на матч-відповідь
¼  фіналу  розіграшу  Кубка  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  «Рокита»  (Рокита)  –
«Колос» (Великі Сорочинці), що мав відбутися 18.07.18 р.

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

щодо неявки команди «Колос» (Великі Сорочинці) до Рокити на матч-відповідь ¼ фіналу
розіграшу Кубка Полтавської області 2018 р. з футболу «Рокита» (Рокита) – «Колос» (Великі
Сорочинці), що мав відбутися 18.07.18 р

Заступник  Голови  КДК  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  «Колос» (Великі
Сороченці) у вигляді накладення штрафу в розмірі 2000,00 (дві тисячі 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
«Колос»  (Великі  Сороченці)  у  вигляді  накладення  штрафу  в  розмірі  2000,00  (дві  тисячі
гривень) грн.

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.


