
ПРОТОКОЛ № 12 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

24 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 
Ольшанецький В. – член КДК 
Герега Я. – член КДК 
 
 

 
І. СЛУХАЛИ:  
Про вилучення гравців: Чопик Михайло ("Ніка-Івано-Франківськ" Івано-Франківськ, дорослі), 
Лепкалюк Євген ("Гуцульщина" Косів, юнаки), Данищук Микола ("Покуття-Євромодуль" Снятин, 
дорослі), Олійник Павло ("Пробій" Городенка, дорослі), Іванків Роман ("Карпати" Болехів, 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: Чопик Михайло ("Ніка-Івано-Франківськ" 
Івано-Франківськ, дорослі), Лепкалюк Євген ("Гуцульщина" Косів, юнаки), Данищук Микола 
("Покуття-Євромодуль" Снятин, дорослі), Олійник Павло ("Пробій" Городенка, дорослі) – 1 гра, 
Іванків Роман ("Карпати" Болехів, дорослі) – 2 гри. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. О. Лавріва та делегата-спостерігача арбітражу ІФФФ п. В. Сікори про 
інциденти, що мали місце під час та після проведення календарного матчу чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу між командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі 
склади). 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавшита 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. Суворо попередити керівництво футбольного клубу "Оскар" Підгір’я (президент – п. М. 

Захарчук) за порушення Регламенту обласних змагань з футболу під час та після проведення 
календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами "Карпати" 
Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

3. Суворо попередити головного тренера ФК "Оскар" Підгір’я п. І. Клебана за недисципліновану, 
агресивну поведінку під час та після проведення календарного матчу чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу між командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі 
склади). 



4. Зобов’язати футбольний клуб "Оскар" Підгір’я до 03 липня ц.р. сплатити ІФФФ безповоротну 
фінансову допомогу у розмірі 200,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
(поведінка головного тренера команди п. І. Клебана). 

5. Суворо попередити тренера ФК "Оскар" Підгір’я п. В. Гуменяка за недисципліновану поведінку 
під час та після проведення календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з 
футболу між командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

6. Суворо попередити лікаря ФК "Оскар" Підгір’я п. П. Колечка за недисципліновану, агресивну 
поведінку під час та після проведення календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської 
області з футболу між командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

7. Зобов’язати футбольний клуб "Оскар" Підгір’я до 03 липня ц.р. сплатити ІФФФ безповоротну 
фінансову допомогу у розмірі 300,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
(поведінка лікаря команди п. П. Колечка). 

8. Дискваліфікувати гравця дорослого складу  ФК "Оскар" Підгір’я п. Р. Руснака на 2 (дві) 
календарні гри обласних змагань з футболу за недисципліновану, агресивну поведінку під час та 
після проведення календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між 
командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

9. Суворо попередити та умовно дискваліфікувати на 2 (дві) календарні гри обласних змагань з 
футболу гравця дорослого складу ФК "Оскар" Підгір’я п. Р. Вірстюка за провокативні дії під час 
та після календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами 
"Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

10. Суворо попередити керівництво футбольного клубу "Карпати" Коломия (спортивний директор – 
п. О. Тарасюк) за порушення Регламенту обласних змагань з футболу після проведення 
календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами "Карпати" 
Коломия – "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 

11. Зобов’язати футбольний клуб "Карпати" Коломия до 03 липня ц.р. сплатити ІФФФ 
безповоротну фінансову допомогу у розмірі 200,00 грн. за порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу (неналежне забезпечення громадського порядку після проведення 
календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами "Карпати" 
Коломия – "Оскар" Підгір’я, дорослі склади). 

12. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Про участь дискваліфікованого гравця у складі ФК "Нафтовик" Долина під час календарного матчу 
чемпіонату області з футболу між командами "Карпати" Брошнів-Осада – "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 (участь у матчі 

дискваліфікованого гравця) зарахувати технічну поразку (-;+) "Нафтовик" Долина, а "Карпати" 
Брошнів-Осада технічну перемогу (+;-) у календарному матчі чемпіонату Івано-Франківської 
області з футболу між командами "Карпати" Брошнів-Осада - "Нафтовик" Долина (юнацькі 
склади).  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 



ІV. СЛУХАЛИ: 
Доповідну записку голови Косівської районної федерації футболу п. В. Якимишина про 
недисципліновану, агресивну поведінку гравця юнацького складу ФК "Оскар" Підгір’я Малика 
Андрія після закінчення календарного матчу чемпіонату Косівського району з футболу між 
командами ФК "Березів" - "Нива" Тюдів.  
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 недисципліновану, агресивну поведінку по відношенню до арбітра матчу ФК "Березів" - 
"Нива" Тюдів дискваліфікувати гравця юнацького складу ФК "Оскар" Підгір’я Малика Андрія на 1 
(одну) гру обласних змагань з футболу та умовно до кінця сезону 2015 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
V. СЛУХАЛИ: 
Рапорт делегата-спостерігача арбітражу ІФФФ п. І. Овчара про недоліки в організації проведення 
календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами "Карпати" Болехів – 
"Придністров’я" Тлумач на стадіоні "Карпати" в м. Болехів.  
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. Суворо попередити керівництво ФК "Карпати" Болехів за недоліки в організації проведення 

матчів обласних змагань з футболу на стадіоні "Карпати" в м. Болехів. 
3. Зобов’язати ФК "Карпати" Болехів до 02 серпня ц.р. ліквідувати вказані в рапорті делегата-

спостерігача арбітражу п. І. Овчара недоліки в організації проведення матчів обласних змагань з 
футболу на стадіоні "Карпати" в м. Болехів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
VІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. В. Луцького та делегата-спостерігача арбітражу ІФФФ п. В. Сушка про 
недисципліновану, агресивну поведінку тренера ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. 
В. Яцурака під час та після матчу та президента ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В. 
Рошнівського після календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами "Покуття-
Євромодуль" Снятин – "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ (дорослі склади).  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 
2. За недисципліновану, агресивну поведінку під час та після календарного матчу чемпіонату 

області з футболу між командами "Покуття-Євромодуль" Снятин – "Тепловик-ДЮСШ №3" 
Івано-Франківськ (дорослі склади) усунути від виконання функціональних обов’язків тренера 
команди п. В. Яцурака та заборонити йому знаходитись в технічній зоні під час матчів до 
завершення першого кола обласних змагань з футболу сезону 2015 року. 



3. Зобов’язати футбольний клуб "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ до 03 липня ц.р. 
сплатити ІФФФ безповоротну фінансову допомогу у розмірі 500,00 грн. за порушення 
Регламенту обласних змагань з футболу (недисциплінована, агресивна поведінка тренера п. В. 
Яцурака під час та після матчу). 

4. Рекомендувати Виконавчій адміністрації ІФФФ (виконавчий директор ІФФФ п. В. Сікора) 
звернутись до дирекції ДЮСШ № 3 м. Івано-Франківська щодо поведінки п. В. Яцурака під час 
проведення матчів обласних змагань з футболу. 

5. Рекомендувати Тренерській раді ІФФФ (голова п. М. Пристай) розглянути поведінку тренера ФК 
"Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В. Яцурака на найближчому засіданні 
Тренерської ради ІФФФ. 

6. Суворо попередити президента ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В. 
Рошнівського за недисципліновану, агресивну поведінку після закінчення календарного матчу 
чемпіонату області з футболу між командами "Покуття-Євромодуль" Снятин – "Тепловик-
ДЮСШ №3" Івано-Франківськ (дорослі склади). 

7. Зобов’язати футбольний клуб "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ до 03 липня ц.р. 
сплатити ІФФФ безповоротну фінансову допомогу у розмірі 300,00 грн. за порушення 
Регламенту обласних змагань з футболу (недисциплінована, агресивна поведінка президента 
ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" п. В. Рошнівського). 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
VІІ. СЛУХАЛИ: 
Про участь підставного гравця у складі Рогатинської ДЮСШ у матчах фінальної частини Дитячо-
юнацької футбольної ліги області сезону 2014-2015 років.  
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. Призупинити участь в обласних змаганнях з футболу учня Рогатинської ДЮСШ Антонюка 
Богдана, який приймав участь у матчах фінальної частини ДЮФЛ області сезону 2014-2015 років 
під прізвищем Залевський Роман. 
3. Рекомендувати Виконавчій адміністрації ІФФФ (виконавчий директор ІФФФ п. В. Сікора) 
звернутись до обласного відділення Комітету фізичної культури і спорту МОН України (начальник 
– п. М. Стефанків) з проханням дати оцінку діям тренера тренера та директора Рогатинської 
ДЮСШ пп. М. скородинського та В. Білоуса. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
VІІІ. СЛУХАЛИ: 
Про помилкові дії арбітра ІФФФ В. Гронського при винесенні дисциплінарної санкції у вигляді 
"вилучення" під час календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами "Карпати" 
Брошнів-Осада – "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. Дискваліфікувати на 1 (одну) календарну гру обласних змагань з футболу гравця юнацького 
складу ФК "Карпати" Брошнів-Осада Чоповду Владислава (два попередження в одному матчі). 



3. Рекомендувати Комітету арбітрів ІФФФ (голова – п. Є. Геренда) розглянути дії арбітра п. В. 
Гронського на засіданні Виконавчого комітету КА ІФФФ. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
ІХ. СЛУХАЛИ: 
Про неявку юнацького та дорослого складу ФК "Обертин" Обертин на календарний матч першості 
області з футболу між командами "Черемош" Верховина – ФК "Обертин" Обертин та неявку 
дорослого складу "Лімниця" Перегінське на календарний матч першості області з футболу між 
командами "Колос" Братківці – "Лімниця" Перегінське.  
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. Суворо попередити керівництво ФК "Обертин" Обертин та ФК "Лімниця" Перегінське за 

порушення Регламенту обласних змагань з футболу. 
3. Зарахувати технічну поразку (-;+) юнацькому, дорослому складу ФК "Обертин", а юнацькому, 

дорослому складу ФК "Черемош" Верховина технічну перемогу (+;-) за неявку на календарний 
матч першості області з футболу. 

4. Зарахувати технічну поразку (-;+) дорослому складу ФК "Лімниця" Перегінське, а дорослому 
складу ФК "Колос" Братківці технічну перемогу (+;-) за неявку на календарний матч першості 
області з футболу. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
 Голова КДК   П. Попадинець 
  
 
 Секретар    В. Ольшанецький 


