
 
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 

11 червня 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 
Ольшанецький В. – член КДК 
Герега Я. – член КДК 
 

І. СЛУХАЛИ:  
Про вилучення гравців: Вінтонів Олег (ФК "Галичина" Івано-Франківськ, юнаки), Човганюк 
Дмитро ("Пробій" Городенка, дорослі), Долотко Ігор ("Оскар" Підгір’я, дорослі), Вістовський Юрій 
("Чайка" Вільхівці, дорослі), Кузьмин Назарій ("Чайка" Вільхівці, юнаки), Теліщук Назар (ФК 
"П’ядики" П’ядики, юнаки), Пазюк Олександр ("Вихор" Ямниця, юнаки), Головенко Тарас ("Вихор" 
Ямниця, дорослі), Смик Віталій ("Лімниця" Перегінське, юнаки), Бойко Петро (ФК "Битків", 
юнаки), Лавринович Василь (ФК "Битків", дорослі), Дудлів Ігор ("Карпати" Коломия, юнаки), 
Коваль Ігор ("Покуття-Євромодуль", юнаки), Сеньків Ярослав ("Карпати" Болехів, юнаки), 
Олексюк Руслан ("Гуцульщина" Косів, юнаки), Козак Антон ("Бескид" Надвірна, юнаки), Кузик 
Тарас ("Колос" Братківці, дорослі), Гап’як Тарас ("Колос" Братківці, дорослі), Тепчук Ігор (ФК 
"Турка" Турка, дорослі), Кофлюк Олег (ФК "Гвіздець" Гвіздець, юнаки), Рибенчук Василь 
("Черемош" Верховина, юнаки), Волощук Олег (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі), Зелінський 
Володимир (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі), Драганюк Сергій ("Нептун" Заболотів, дорослі), 
Слободян Володимир ("Нептун" Заболотів, дорослі), Палагній Сергій ("Нептун" Заболотів, дорослі). 
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. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Вінтонів Олег (ФК "Галичина" Івано-
Франківськ, юнаки) – 1 гра, Човганюк Дмитро ("Пробій" Городенка, дорослі) – 1 гра, Долотко Ігор 
("Оскар" Підгір’я, дорослі) – 1 гра, Вістовський Юрій ("Чайка" Вільхівці, дорослі) – 1 гра, Кузьмин 
Назарій ("Чайка" Вільхівці, юнаки) – 1 гра, Теліщук Назар (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки) – 1 гра, 
Пазюк Олександр ("Вихор" Ямниця, юнаки) – 1 гра, Головенко Тарас ("Вихор" Ямниця, дорослі) – 3 
гри, Смик Віталій ("Лімниця" Перегінське, юнаки) – 2 гри, Бойко Петро (ФК "Битків", юнаки) – 2 
гри, Лавринович Василь (ФК "Битків", дорослі) – 2 гри, Дудлів Ігор ("Карпати" Коломия, юнаки) – 3 
гри, Коваль Ігор ("Покуття-Євромодуль", юнаки) – 3 гри, Сеньків Ярослав ("Карпати" Болехів, 
юнаки) – 2 гри, Олексюк Руслан ("Гуцульщина" Косів, юнаки) – 1 гра, Козак Антон ("Бескид" 
Надвірна, юнаки) – 1 гра, Кузик Тарас ("Колос" Братківці, дорослі) – 1 гра, Гап’як Тарас ("Колос" 
Братківці, дорослі) – 1 гра, Тепчук Ігор (ФК "Турка" Турка, дорослі) – 1 гра, Кофлюк Олег (ФК 
"Гвіздець" Гвіздець, юнаки) – 3 гри, Рибенчук Василь ("Черемош" Верховина, юнаки) – 1 гра, 
Волощук Олег (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі) – 3 гри, Зелінський Володимир (ФК "П’ядики" 
П’ядики, дорослі) – 1 гра, Драганюк Сергій ("Нептун" Заболотів, дорослі) – 2 гри (та 2 гри умовно), 
Слободян Володимир ("Нептун" Заболотів, дорослі) – 2 гри (та 2 гри умовно), Палагній Сергій 
("Нептун" Заболотів, дорослі) – 3 гри (та 2 гри умовно). 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 



 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. Я. Вовчка про недисципліновану поведінку та вилучення із технічної зони 
тренера юнацького складу "Покуття-Євромодуль" Снятин п. І. Анатійчука під час календарного 
матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами "Карпати" Коломия – 
"Покуття-Євромодуль" Снятин (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. Усунути від виконання службових функцій на 2 (два) календарні матчі обласних змагань з 

футболу тренера юнацького складу "Покуття-Євромодуль" Снятин п. І. Анатійчука та 
заборонити йому в цей період знаходитись в технічній зоні під час матчів чемпіонату області з 
футболу. 

3. Зобов’язати футбольний клуб "Покуття-Євромодуль" Снятин до 19 червня ц.р. сплатити ІФФФ 
безповоротну фінансову допомогу у розмірі 300,00 грн. за порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітрів ІФФФ пп. А. Нізоли, М. Гудими, І. Дідушицького та рапорт спостерігача арбітражу 
ІФФФ п. Б. Вовковича про інцидент, що мав місце під час календарного матчу першості Івано-
Франківської області з футболу між командами "Нептун" Заболотів – ФК "Гвіздець" (дорослі 
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. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 року зарахувати технічну 

поразку (–:+) "Нептун" Заболотів, а ФК "Гвіздець" Гвіздець технічну перемогу (+:–) у 
календарному матчі першості Івано-Франківської області з футболу між командами "Нептун" 
Заболотів - ФК "Гвіздець" (дорослі склади).  

3. Суворо попередити керівництво ФК "Гвіздець" Гвіздець за недисципліновану поведінку гравців 
команди ФК "Гвіздець" під час календарного матчу першості області з футболу між командами 
"Нептун" Заболотів – ФК "Гвіздець" (дорослі склади). 

4. Суворо попередити керівництво "Нептун" Заболотів за недисципліновану поведінку гравців 
команди "Нептун" Заболотів та незабезпечення громадського порядку під час календарного 
матчу першості області з футболу між командами "Нептун" Заболотів – ФК "Гвіздець" (дорослі 
склади). 

5. Зобов’язати футбольний клуб "Нептун" Заболотів до 19 червня ц.р. сплатити ІФФФ 
безповоротну фінансову допомогу у розмірі 500,00 грн. за порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

  
 
 



 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу ІФФФ п. І. Овчара про запізнення на календарний матч чемпіонату 
області з футболу між командами "Пробій" Городенка – "Нафтовик" Долина (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. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 року (запізнення на матч 
склало більше 40 хвилин) зарахувати технічну поразку (–:+) "Нафтовик" Долина, а "Пробій" 
Городенка технічну перемогу (+:–) у календарному матчі чемпіонату Івано-Франківської області з 
футболу між командами "Пробій" Городенка - "Нафтовик" Долина (юнацькі склади). 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 
 Голова КДК   П. Попадинець 
  
 
 Секретар    В. Ольшанецький 


