
   

   ПРОТОКОЛУ № 9/2018 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) 

         громадської спілки «Федерація футболу Полтавщини» 

 

06 вересня 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 Сухенка Івана та спостерігача Наритника Володимира, щодо 

агресивної поведінки гравця команди «Козельщина» (Козельщина) Гармаша Є. під час 

матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з футболу серед 

команд I ліги групи «А» «Козельщина» (Козельщина) – «Псел» (Гадяч), що відбувся 

25 серпня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

інформацію щодо рапортів арбітра Сухенка Івана та спостерігача Наритника 

Володимира, щодо агресивної поведінки гравця команди «Козельщина» (Козельщина) 

Гармаша Є. під час матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської області 2018 р. з 

футболу серед команд I ліги групи «А» «Козельщина» (Козельщина) – «Псел» 

(Гадяч), що відбувся 25 серпня 2018 року     

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

застосувати дисциплінарні санкції на підставі п. 2.3 «Дисциплінарних санкцій 

контрольно-дисциплінарного комітету «Федерації футболу Полтавщини» до 

футболіста команди «Козельщина» (Козельщина) Гармаша Є. у вигляді 

дискваліфікації  Гармаша Є. 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 «Козельщина» (Козельщина) Гармаша Є. у вигляді 

дискваліфікації  Гармаша Є. на 3 (три) матчі.     

 

 

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд інформації щодо вилучення гравця юнацької команди «Інваспорт» (Полтава) 

Порубая Сергія під час матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської області 

2018р. з футболу серед команд групи 1 «Легіон» (Полтава) – «Інваспорт» (Полтава), 

що відбувся 25 серпня 2018 року. 

 

Слухали: 

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

інформацію щодо вилучення гравця юнацької команди «Інваспорт» (Полтава) 

Порубая Сергія під час матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської області 

2018р. з футболу серед команд групи 1 «Легіон» (Полтава) – «Інваспорт» (Полтава), 

що відбувся 25 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 юнацької 

команди «Інваспорт» (Полтава) Порубая 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 юнацької команди «Інваспорт» (Полтава) Порубая Сергія у вигляді 

дискваліфікації на 3 (три) матчі. 

 

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Розгляд інформації щодо вилучення гравця команди «Авангард» (Яреськи) 

Поліянчука Олександра під час матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської 

області 2018 р. з футболу серед команд I ліги групи «Б» ФК «Дружба» (Очеретувате) 

– «Авангард» (Яреськи), що відбувся 01 вересня 2018 року 

 



Слухали: 

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

інформацію щодо вилучення гравця команди «Авангард» (Яреськи) Поліянчука 

Олександра під час матчу 2-го туру (II етапу) чемпіонату Полтавської області 2018 р. 

з футболу серед команд I ліги групи «Б» ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Авангард» 

(Яреськи), що відбувся 01 вересня 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 

«Авангард» (Яреськи) Поліянчука Олександра., 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 

«Авангард» (Яреськи) Поліянчука Олександра у вигляді дискваліфікації на 3 (три) 

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. 

 


