
 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

 

06 травня 2015 року                    м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Попадинець П. – голова КДК 

Бойко М. – заступник голови КДК 

Остап’як О. – член КДК 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Сікора В. – перший заступник голови, виконавчий директор ІФФФ 

Овчар І. – заступник голови, головний спеціаліст ІФФФ 
 

 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Про вилучення гравців: Курило Михайло ("Дністер-Рітас" Побережжя, юнаки), Пазюк Олександр 

("Вихор" Ямниця, юнаки), Тотуляк Іван (ФК "Битків" Битків, юнаки), Зуб’як Олег ("Вихор" 

Ямниця, дорослі), Хромишин Роман ("Нафтовик" Долина, юнаки), Шкамат Василь ("Карпати" 

Болехів, юнаки), Локатир Святослав ("Карпати" Брошнів-Осада, дорослі), Шевчук Василь ("Пробій" 

городенка, дорослі), Федорюк Назарій (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, 

Контрольно-дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Курило Михайло ("Дністер-Рітас" 

Побережжя, юнаки), Пазюк Олександр ("Вихор" Ямниця, юнаки), Зуб’як Олег ("Вихор" Ямниця, 

дорослі), Хромишин Роман ("Нафтовик" Долина, юнаки), Шкамат Василь ("Карпати" Болехів, 

юнаки), Локатир Святослав ("Карпати" Брошнів-Осада, дорослі), Шевчук Василь ("Пробій" 

Городенка, дорослі) – 1 гра, Федорюк Назарій (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі), Тотуляк Іван (ФК 

"Битків" Битків, юнаки) – 2 гри. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Рапорт делегата-спостерігача арбітражу ІФФФ п. В. Луцького та висновок Експертної комісії 

Комітету арбітрів ІФФФ про арбітраж бригади арбітрів матчу чемпіонату області з футболу сезону 

2015 року між командами "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ – "Галичина" Івано-

Франківськ (дорослі склади), який відбувся 03 травня 2015 року. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 
 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Враховуючи висновок Експертної комісії КА ІФФФ анулювати дисциплінарне покарання у 

вигляді "другого попередження" гравцю ФК "Галичина" Івано-Франківськ Барчуку Роману. 



3. Суворо попередити лікаря ФК "Галичина" Івано-Франківськ п. Б.Левицького за 

недисципліновану, неетичну поведінку під час та після календарного матчу чемпіонату області з 

футболу між командами "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ - "Галичина" Івано-Франківськ 

(дорослі склади). 

4. Зобов’язати футбольний клуб "Тепловик-ДЮСШ № 3" до 15 травня ц.р. сплатити ІФФФ 

безповоротну фінансову допомогу у розмірі 200,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань 

з футболу (ненадання якісної відеозйомки матчу на вимогу ІФФФ). 

5. Рекомендувати Комітету арбітрів ІФФФ розглянути дії бригади арбітрів, які проводили 

календарний матч чемпіонату області з футболу між командами "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-

Франківськ - "Галичина" Івано-Франківськ (дорослі склади), на черговому засіданні Виконкому КА 

ІФФФ. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  
 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  

Лист президента ФК "Чайка" Вільхівці щодо участі підставного гравця у складі ФК "П’ядики" 

П’ядики під час календарного матчу першості області з футболу сезону 2015 року між командами 

ФК "П’ядики" П’ядики – "Чайка" Вільхівці (юнацькі склади). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 
 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання КДК ІФФФ, яке відбудеться 13 травня 

ц.р. о 12:00 год. 

3. Зобов’язати керівництво ФК "П’ядики" П’ядики забезпечити присутність на наступному 

засіданні КДК ІФФФ, яке відбудеться 13 травня ц.р. о 12:00 год., гравця юнацького складу ФК 

"П’ядики" П’ядики Максима Пантелюка (з документами, які засвідчують особу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 Голова КДК   П. Попадинець 

   

 Секретар    О. Остап’як 


