
 
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Апеляційного комітету  
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

28 квітня 2016 року                                                                                                 м. Івано-Франківськ 
Початок о 14-ій годині 
                                        
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ АК ІФФФ: 
Марцинюк М. – голова комітету 
Нестерук П. – заступник голови комітету 
Мандрик В. – член комітету 
ЗАПРОШЕНІ: 
Сікора В. - перший заступник голови, виконавчий директор ІФФФ. 
Ясуник В. – гравець дорослого складу ФК "Дельта" Гвіздець, тренер ФК "Дельта" Гвіздець. 
Михайлищук М. – гравець дорослого складу ФК "Дельта" Гвіздець, тренер ФК "Дельта" Гвіздець. 
Герасим’юк С. – гравець юнацького складу ФК "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про апеляцію ФК "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів на рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету ІФФФ від 04 листопада 2015 року (протокол № 27). 
2. Про апеляцію ФК "Дельта" Гвіздець на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету 

ІФФФ від 13 квітня 2016 року (протокол № 1). 
І. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М.Марцинюка про апеляцію ФК 
"Гуцульщина-ДЮСШ" Косів на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 04 
листопада 2015 року (протокол № 27). 
В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету ІФФФ.  

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М. Марцинюка прийняти до відома. 
2. Апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 04 листопада 2015 

року (протокол № 27) – задовільнити (частково), а саме: 
 Зменшити термін дискваліфікації гравцю юнацького складу "Гуцульщина-ДЮСШ" 

Косів С.Герасим’юку з 8 (восьми) до 5 (п’яти) календарних матчів обласних змагань з 
футболу сезону 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
ІІ. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М. Марцинюка про апеляцію ФК "Дельта" 
Гвіздець на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 13 квітня 2016 року 
(протокол № 1). 
В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету ІФФФ.  

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію голови Апеляційного комітету ІФФФ п. М.Марцинюка прийняти до відома. 
2. Апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 13 квітня 2016 року 

(протокол № 1) – задовільнити (частково), а саме: 
 Зменшити термін дискваліфікації гравцю дорослого складу ФК "Дельта" Гвіздець 

М.Михайлищуку з 8 (восьми) до 5 (п’яти) календарних матчів обласних змагань з 
футболу сезону 2016 року та дискваліфікувати умовно до кінця сезону 2016 року. 

 Зменшити термін дискваліфікації гравцю дорослого складу ФК "Дельта" Гвіздець 
В.Ясунику з 5 (п’яти) до 3 (трьох) календарних матчів обласних змагань з футболу 
сезону 2016 року та дискваліфікувати умовно до кінця сезону 2016 року. 

 Відсторонити від виконання службових функцій тренера ФК "Дельта" Гвіздець п. 
В.Ясуника до кінця сезону 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

Голова АК ІФФФ    М. Марцинюк                                   
 

 Секретар АК ІФФФ                            В. Мандрик 


