
ПРОТОКОЛ № 14 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

05 серпня 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 
Герега Я. – член КДК 
Остап’як О. – член КДК 
 

І. СЛУХАЛИ:  
Рішення експертної комісії Комітету арбітрів ІФФФ від 04 серпня 2015 року про помилкове 
рішення арбітра матчу щодо винесення дисциплінарної санкції у вигляді "попередження" гравцю 
ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ Вацебі Я., яке він отримав на 8 хвилині календарного 
матчу чемпіонату області з футболу сезону 2015 року між командами "Тепловик-ДЮСШ №3" 
Івано-Франківськ - "Оскар" Підгір’я (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. Анулювати дисциплінарну санкцію у вигляді "попередження" гравцю ФК "Тепловик-ДЮСШ 
№3" Вацебі Я., яке він отримав на 8 хвилині календарного матчу чемпіонату області з футболу 
сезону 2015 року між командами "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ - "Оскар" Підгір’я 
(дорослі склади). 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про недисципліновану, агресивну поведінку президента ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-
Франківськ п. В. Рошнівського під час та після календарного матчу чемпіонату області з футболу 
сезону 2015 року між командами ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ - "Оскар" Підгір’я 
(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 недисципліновану, агресивну поведінку дискваліфікувати президента ФК "Тепловик-ДЮСШ 

№3" Івано-Франківськ п. В. Рошнівського на 3 (три) календарні гри обласних змагань з футболу. 
3. Зобов’язати ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ до 14 серпня ц.р. сплатити ІФФФ 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань 
з футболу сезону 2015 року (недисциплінована, агресивна поведінка президента ФК "Тепловик-
ДЮСШ №3" Івано-Франківськ п. В. Рошнівського).  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 



 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Про неявку ФК "Угринів" Угринів на календарний матч чемпіонату області з футболу серед 
ветеранів (гравці 1975 р.н. і старші) між командами ФК "Угринів" Угринів – "Вихор" Ямниця.  
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 ФК "Угринів" Угринів за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

серед ветеранів сезону 2015 року. 
3. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу серед ветеранів сезону 2015 року 

зарахувати команді ФК "Угринів" Угринів технічну поразку (-;+), а команді "Вихор" Ямниця 
технічну перемогу (+;-). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Лист ФК "Дністер" Галич № 11 від 04 серпня 2015 року та заяву гравця ФК "Дністер" Галич Р. 
Курташа.  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 
2. Зобов’язати спеціаліста ІФФФ п. І. Фреїка відзаявити гравця Р. Курташа зі складу ФК "Дністер" 
Галич та  дозволити йому право виступу за ФК "Оскар" Підгір’я в обласних змаганнях з футболу 
сезону 2015 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
V. СЛУХАЛИ: 
Звернення представника ФК "Волосів" Волосів (Надвірнянський район) щодо рішень Контрольно-
дисциплінарного комітету та Апеляційного комітету Надвірнянської районної федерації футболу.  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 
2. Рекомендувати Контрольно-дисциплінарному комітету Надвірнянської РФФ (голова п. М. 
Волярчук) розглянути питання  та прийняти рішення щодо участі (неучасті) дискваліфікованих 
гравців у складі ФК "Волосів" Волосів під час календарного матчу чемпіонату Надвірнянського 
району з футболу сезону 2015 року між командами ФК "Волосів" Волосів – "Нива" Гаврилівка 
(дорослі склади). 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 



 
 
VІ. СЛУХАЛИ: 
Лист ФК "Обертин" Обертин щодо неможливості подальших виступів в обласних змаганнях з 
футболу сезону 2015 року.  
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 
2. Зняти ФК "Обертин" Обертин (дорослий, юнацький склади) із змагань першості області з 
футболу сезону 2015 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 
 
 
 Голова КДК   П. Попадинець 
  
 
 Секретар    О. Остап’як 


