
   ПРОТОКОЛУ № 8/2018
засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК)

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини»

23 серпня 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  рапортів  арбітра  Вакули  Геннадія,  асистента  арбітра  Вакули  Владислава  та
спостерігача  Олексенка  Володимира (рапорти  додаються)  щодо  агресивної  поведінки
футболіста  команди  «Авангард»  (Яреськи)  Яківця  Володимира під  час  матчу  15-го  туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Авангард»
(Яреськи) – «Чорнухи» (Чорнухи), що відбувся 4 серпня 2018 року.

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

щодо рапортів арбітра Вакули Геннадія, асистента арбітра Вакули Владислава та спостерігача
Олексенка  Володимира (рапорти  додаються)  щодо  агресивної  поведінки  футболіста
команди  «Авангард»  (Яреськи)  Яківця  Володимира під  час  матчу  15-го  туру  чемпіонату
Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Авангард»  (Яреськи)  –
«Чорнухи» (Чорнухи), що відбувся 4 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  Ісаєв  М.  В.,  заслухавши  пояснення  сторін,   запропонував
застосувати дисциплінарні санкції  на підставі п.2.7 «Дисциплінарних санкцій контрольно-
дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  футболіста  команди
«Авангард» (Яреськи) Яківця Володимира у вигляді дискваліфікації  Яківця Володимира до
кінця календарного 2018 року.    

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.2.7.  «Дисциплінарних  санкцій

контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до   футболіста



команди  «Авангард»  (Яреськи)  Яківця  Володимира  у  вигляді  дискваліфікації  Яківця
Володимира до кінця календарного 2018 року.    

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапортів арбітра Садового Олександра та спостерігача Крамаренка Юрія (рапорти
додаються) щодо агресивної поведінки футболістів команди «Колос» (В. Сорочинці) Шутька
Олега  та  команди  «Локомотив»  (Гребінка)  Дзядченка  Богдана  під  час  матчу  15-го  туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Локомотив»
(Гребінка) – «Колос» (В. Сорочинці), що відбувся 4 серпня 2018 року.

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

щодо  рапортів  арбітра  Садового  Олександра  та  спостерігача  Крамаренка  Юрія (рапорти
додаються) щодо агресивної поведінки футболістів команди «Колос» (В. Сорочинці) Шутька
Олега  та  команди  «Локомотив»  (Гребінка)  Дзядченка  Богдана  під  час  матчу  15-го  туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Локомотив»
(Гребінка) – «Колос» (В. Сорочинці), що відбувся 4 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,   запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.2.2.  та  п.2.3.  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-
дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до футболіста команди «Колос»
(В. Сорочинці) Шутька Олега у вигляді дискваліфікації  на 2 (два) матчі та до футболіста
команди  «Локомотив»  (Гребінка)  Дзядченка  Богдана  у  вигляді  дискваліфікації  на  3  (три)
матчі.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.2.2.  та  п.2.3.  «Дисциплінарних

санкцій  контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до
футболіста команди «Колос» (В. Сорочинці) Шутька Олега у вигляді дискваліфікації  на 2
(два) матчі та до футболіста команди «Локомотив» (Гребінка) Дзядченка Богдана у вигляді
дискваліфікації на 3 (три) матчі.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  рапорту  арбітра  (рапорт  додається) Дробітька  Олега  щодо  вилучення
адміністратора   команди  «Лубни»  (Лубни)  Полторака  О.  П.  під  час  матчу  15-го  туру
чемпіонату  Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «Б»  «Інваспорт»
(Полтава) – «Лубни» (Лубни), що відбувся 4 серпня 2018 року.

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

щодо рапорту арбітра (рапорт додається) Дробітька Олега щодо вилучення адміністратора
команди «Лубни» (Лубни) Полторака О. П. під час матчу 15-го туру чемпіонату Полтавської
області 2018 р. з футболу серед команд групи «Б» «Інваспорт» (Полтава) – «Лубни» (Лубни),
що відбувся 4 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,   запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного
комітету  «Федерації  футболу Полтавщини»  до  адміністратора   команди «Лубни»  (Лубни)



Полторака О. П., у вигляді заборони знаходження в технічній зоні Полтораку О.П., на 3 матчі
під час ігор команди «Лубни» (Лубни).

Роз’яснити,  що в разі  не виконання даного рішення та знаходження адміністратора
команди «Лубни» (Лубни) Полторака О. П. в технічній площі під час наступних 3 матчів
команди  «Лубни»  (Лубни),  то  до  команди  «Лубни»  (Лубни)  будуть  застосовані  штрафні
санкції  передбаченими Дисциплінарними санкціями  контрольно-дисциплінарного  комітету
«Федерації футболу Полтавщини».

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  адміністратора   команди
«Лубни»  (Лубни)  Полторака  О.  П.,  у  вигляді  заборони  знаходження  в  технічній  зоні
Полтораку О.П., на 3 матчі під час ігор команди «Лубни» (Лубни).

Роз’яснити,  що в разі  не виконання даного рішення та знаходження адміністратора
команди «Лубни» (Лубни) Полторака О. П. в технічній площі під час наступних 3 матчів
команди  «Лубни»  (Лубни),  то  до  команди  «Лубни»  (Лубни)  будуть  застосовані  штрафні
санкції  передбаченими Дисциплінарними санкціями  контрольно-дисциплінарного  комітету
«Федерації футболу Полтавщини».

      РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Розгляд  рапорту  арбітра  (рапорт додається) Ярмоленка  Юрія  щодо  вилучення  гравця
команди «Дружба» (Очеретувате) Терещенка Анатолія під час матчу 15-го туру чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «Б» ФК «Дружба» (Очеретувате) –
«Великі Кринки» (В. Кринки), що відбувся 5 серпня 2018 року.

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

щодо рапорту арбітра (рапорт додається) Ярмоленка Юрія щодо вилучення гравця  команди
«Дружба»  (Очеретувате)  Терещенка  Анатолія  під  час  матчу  15-го  туру  чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «Б» ФК «Дружба» (Очеретувате) –
«Великі Кринки» (В. Кринки), що відбувся 5 серпня 2018 року.                  

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,   запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.  2.3.  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-
дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до  гравця  команди «Дружба»
(Очеретувате) Терещенка Анатолія 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 «Дружба»
(Очеретувате) Терещенка Анатолія у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі.

РОЗГЛЯД П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапорту арбітра (рапорт додається) Корсуна Євгенія щодо агресивної поведінки
футболіста команди «Чутове» (Чутове) Марченка Сергія під час матчу 15-го туру чемпіонату



Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «А»  «Колос»  (Кобеляки)  –
«Чутове» (Чутове), що відбувся 5 серпня 2018 року.

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

щодо  рапорту  арбітра  (рапорт  додається) Корсуна  Євгенія  щодо  агресивної  поведінки
футболіста команди «Чутове» (Чутове) Марченка Сергія під час матчу 15-го туру чемпіонату
Полтавської  області  2018  р.  з  футболу  серед  команд  групи  «А»  «Колос»  (Кобеляки)  –
«Чутове» (Чутове), що відбувся 5 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,   запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.  2.3.  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-
дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  футболіста  команди
«Чутове» (Чутове) Марченка Сергія  у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати  дисциплінарні  санкції  на  підставі  п.2.3.  «Дисциплінарних  санкцій

контрольно-дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  футболіста
команди «Чутове» (Чутове) Марченка Сергія  у вигляді дискваліфікації на 3 (три) матчі.

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапорту арбітра  (рапорт додається) Сердюка Дениса щодо вилучення тренера
команди «Аргус» (Голобородьківське) Кузьменка С. О. під час матчу 15-го туру чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Аргус» (Голобородьківське)
– «Маяк» (Котельва), що відбувся 4 серпня 2018 року.

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

щодо  рапорту  арбітра  (рапорт  додається) Сердюка  Дениса  щодо  вилучення  тренера
команди «Аргус» (Голобородьківське) Кузьменка С. О. під час матчу 15-го туру чемпіонату
Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Аргус» (Голобородьківське)
– «Маяк» (Котельва), що відбувся 4 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного
комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  команди  «Аргус»  (Голобородьківське)  у
вигляді накладення штрафу в сумі 3000,00 (три тисячі) грн.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  команди  «Аргус»
(Голобородьківське) у вигляді накладення штрафу в сумі 3000,00 (три тисячі) грн.

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапортів арбітра Петрова Віталія та  спостерігача Яненка Олександра (рапорти
додаються)  щодо  агресивної  поведінки  футболістів  юнацьких  команд  ФК  «Кобеляки»
(Кобеляки) Живулька Руслана та команди «Козельщина» (Козельщина) Марченка Віталія під
час матчу 15-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи



«А» «Козельщина» (Козельщина) – ФК «Кобеляки» (Кобеляки), що відбувся 4 серпня 2018
року.

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

щодо  рапортів  арбітра  Петрова  Віталія  та  спостерігача  Яненка  Олександра (рапорти
додаються)  щодо  агресивної  поведінки  футболістів  юнацьких  команд  ФК  «Кобеляки»
(Кобеляки) Живулька Руслана та команди «Козельщина» (Козельщина) Марченка Віталія під
час матчу 15-го туру чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи
«А» «Козельщина» (Козельщина) – ФК «Кобеляки» (Кобеляки), що відбувся 4 серпня 2018
року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного
комітету «Федерації футболу Полтавщини» до футболістів юнацьких команд ФК «Кобеляки»
(Кобеляки) Живулька Руслана та команди «Козельщина» (Козельщина)  Марченка Віталія у
вигляді дискваліфікації на 3 (три) гри кожного з футболістів.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до  футболістів  юнацьких
команд  ФК  «Кобеляки»  (Кобеляки) Живулька  Руслана та  команди  «Козельщина»
(Козельщина)  Марченка  Віталія  у  вигляді  дискваліфікації  на  3  (три)  гри  кожного  з
футболістів.

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд рапорту арбітра (рапорт додається) Корсуна Євгенія щодо агресивної поведінки

футболіста юнацької команди «Псел» (Гадяч) Недовіса Станіслава під час матчу 1-го туру

(II етапу) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Псел»
(Гадяч) – «Колос» (Кобеляки), що відбувся 19 серпня 2018 року.

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

щодо  рапорту  арбітра  (рапорт  додається) Корсуна  Євгенія  щодо  агресивної  поведінки

футболіста юнацької команди «Псел» (Гадяч) Недовіса Станіслава під час матчу 1-го туру

(II етапу) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед команд групи «А» «Псел»
(Гадяч) – «Колос» (Кобеляки), що відбувся 19 серпня 2018 року.

Заступник  Голови  КДК  заслухавши  пояснення  сторін,  запропонував  застосувати
дисциплінарні  санкції  на  підставі  «Дисциплінарних  санкцій  контрольно-дисциплінарного

комітету «Федерації футболу Полтавщини» до футболіста юнацької команди «Псел» (Гадяч)
Недовіса Станіслава у вигляді дискваліфікації на 3 (три) гри.

Голосували :
«ЗА» – одноголосно
ВИРІШИЛИ:
Застосувати дисциплінарні санкції на підставі «Дисциплінарних санкцій контрольно-

дисциплінарного  комітету  «Федерації  футболу  Полтавщини»  до   футболіста  юнацької

команди «Псел» (Гадяч) Недовіса Станіслава у вигляді дискваліфікації на 3 (три) гри.



ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «РІЗНЕ»:
        
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.


