
ПРОТОКОЛ № 13 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

01 липня 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 
Остап’як О. – член КДК 
 

І. СЛУХАЛИ:  
Про вилучення гравців: Питльований Олег ("Придністров’я" Тлумач, дорослі), Пиптюк Тарас 
("Гуцульщина" Косів, дорослі), Галіпчак Богдан ("Вихор" Ямниця, юнаки), Павлів Назар ("Вихор" 
Ямниця, дорослі), Павлишин Михайло (ФК "Обертин" Обертин, юнаки), Шинкарук Роман ("Чайка" 
Вільхівці, юнаки), Бойченюк Іван ("Чайка" Вільхівці, юнаки). 
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: Питльований Олег ("Придністров’я" Тлумач, 
дорослі), Пиптюк Тарас ("Гуцульщина" Косів, дорослі), Галіпчак Богдан ("Вихор" Ямниця, юнаки), 
Павлів Назар ("Вихор" Ямниця, дорослі), Павлишин Михайло (ФК "Обертин" Обертин, юнаки), 
Шинкарук Роман ("Чайка" Вільхівці, юнаки), Бойченюк Іван ("Чайка" Вільхівці, юнаки) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про запізнення юнацького складу "Бескид" Надвірна (запізнення склало 15 хвилин) на календарний 
матч першості області з футболу між командами "Лімниця" Перегінське – "Бескид" Надвірна 
(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. Суворо попередити керівництво футбольного клубу "Бескид" Надвірна (в.о. президента – п. В. 

Поптанич) за порушення Регламенту обласних змагань з футболу (запізнення на календарний 
матч). 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. А. Романюк, рапорт делегата-спостерігача арбітражу ІФФФ п. В. 
Ольшанецького та лист ФСК "Енергія" Бурштин щодо хуліганських, агресивних дій з боку жителів 
м. Бурштин пп. В. Шперуна та Р. Шперуна після закінчення матчу попереднього етапу розіграшу 
Кубка області з футболу між командами "Енергія" Бурштин – "Дністер" Галич.  
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 ФСК "Енергія" Бурштин (в.о. президента – п. Ю. Кухарський) за 

незабезпечення належного громадського порядку після проведення матчу попереднього етапу 
розіграшу Кубка області з футболу сезону 2015 року між командами "Енергія" Бурштин – 
"Дністер" Галич. 

3. Рекомендувати керівництву ФСК "Енергія" Бурштин (в.о. президента – п. Ю. Кухарський) 
звернутись до органів внутрішніх справ щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності пп. В. Шперуна та Р. Шперуна за хуліганські дії вчинені ними після 
закінчення матчу попереднього етапу розіграшу Кубка області з футболу між командами 
"Енергія" Бурштин – "Дністер" Галич. 

4. У випадку повторного порушення громадського порядку на стадіоні "Енергетик" м. Бурштин під 
час проведення календарних матчів обласних змагань з футболу розглянути питання щодо 
дискваліфікації стадіону у м. Бурштин. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію першого заступника голови, виконавчого директора ІФФФ п. В. Сікори про 
заборгованість перед ІФФФ футбольних клубів (команд), учасників чемпіонату, першості та 
розіграшу Кубку області з футболу сезону 2015 року.  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови, виконавчого директора ІФФФ 
п. В. Сікори, Контрольно-дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію першого заступника голови, виконавчого директора ІФФФ п. В. Сікори прийняти до 
відома. 
2. Суворо попередити керівників футбольних клубів (команд) за невиконання рішень керівних 
органів ІФФФ та Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 року. 
3. Зобов’язати керівників футбольних клубів (команд) ліквідувати заборгованість перед ІФФФ до 31 
липня 2015 року. 
4. У випадку невиконання п. 3 даного рішення, Комітету з проведення змагань ІФФФ (голова п. В. 
Сікора) позбавити футбольний клуб (команду) 3 (трьох) очок (юнацький та дорослий склад) в 
турнірній таблиці (згідно додатку № 2 Регламенту обласних змагань з футболу. Дисциплінарний 
кодекс ІФФФ- розділ 3, п. 5). 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 Голова КДК   П. Попадинець 
  
 
 Секретар    В. Ольшанецький 


