
 
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Апеляційного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

17 жовтня 2015 року                    м. Івано-Франківськ 
Початок о 17.00 годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 
Марцинюк М. – голова АК 
Нестерук П. – член АК 
Мандрик В. – член АК 
ЗАПРОШЕНІ: 
Клим Т. – голова ІФФФ 
Сікора В. – перший заступник голови, виконавчий директор ІФФФ 
Тарасюк О. – президент ФК "Карпати" Коломия 
Геник А. – виконавчий директор ФК "Карпати" Коломия 
Ольшанецький В. – спостерігач арбітражу фінального матчу Кубку області 
Семанюк Т. – арбітр фінального матчу Кубку області 
Синишин Ю. – асистент арбітра фінального матчу Кубку області 
 

Порядок денний: 
1. Про апеляцію футбольного клубу "Карпати" Коломия на рішення Контрольно-дисциплінарного 
комітету ІФФФ від 16.10.2015 року (протокол №25) (доп. голова Апеляційного комітету ІФФФ п. 
М.Марцинюк).  

 
 
 

І. СЛУХАЛИ:  
 

Про апеляцію футбольного клубу "Карпати" Коломия на рішення Контрольно-дисциплінарного 
комітету ІФФФ від 16.10.2015 року (протокол №25).  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Апеляційного 
комітету ІФФФ та запрошені. 
Заслухавши та обговоривши інформацію, голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М.Марцинюка,  
Апеляційний комітет ІФФФ, -  

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М.Марцинюка прийняти до відома. 
2. Залишити в силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 16.10.2015 року 
(протокол №25 – п. № ІІ/2; ІІ/3; ІІ/4). 
3. Скасувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 16.10.2015 року (протокол 
№ 25 – п. № ІІ/5; ІІ/6). 
4. За невиконання рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 02.09.2015 року 
(протокол №18 – п. № ІІ/3) та грубі провокаційні випади, неетичну, некоректну поведінку та  
вислови на адресу офіційних осіб ІФФФ під час, та після завершення матчу, перебуваючи в ігровій 
зоні, відсторонити від виконання службових обов’язків виконавчого директора ФК "Карпати" 
Коломия п. А.Геника умовно до кінця сезону 2016 року. 
5. За провокаційні дії футболістів, представників команди та президента ФК "Карпати" Коломия п. 
О.Тарасюка, які викликали безпорядки на МЦС "Рух", дискваліфікувати президента ФК "Карпати" 
Коломия п. О.Тарасюка до кінця футбольного сезону 2015 року. 
 
 



 
 
6. Згідно Дисциплінарного кодексу ІФФФ (додаток 2 Регламенту; розділ ІІІ) зобов’язати ФК 
"Карпати" Коломия сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 гривень до 23 
жовтня ц.р. 
7. За агресивну, неадекватну поведінку вболівальників ФК "Карпати" Коломия після закінчення 
фінального матчу розіграшу Кубку області з футболу зобов’язати "Карпати" Коломия провести 
календарний матч чемпіонату області з футболу між командами "Карпати" Коломия – "Дністер" 
Галич (18 жовтня 2015 року) на стадіоні "Юність" у місті Коломия за умови дискваліфікації фан-
сектора ФК "Карпати" Коломия. 
8. Рекомендувати Виконавчій адміністрації ІФФФ прописати та направити керівництву ФК 
"Карпати" Коломия умови дискваліфікації фан-сектора під час проведення матчу "Карпати" 
Коломия – "Дністер" Галич (18 жовтня 2015 року). 
9. У випадку не виконання пункту 7 даного рішення дискваліфікувати стадіон "Юність" у 
м.Коломия до кінця футбольного сезону 2015 року. 
10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Голова Апеляційного комітету       М. Марцинюк 
  
 
Секретар Апеляційного комітету      В. Мандрик 


