
ПРОТОКОЛ № 16 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

26 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 
Ольшанецький В. – член КДК 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців Петрійчука Дмитра ("Черемош" Верховина, юнаки), Левандовича Андрія 
(ФК "Турка", 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. 
Дскваліфікувати гравців Петрійчука Дмитра ("Черемош" Верховина, юнаки), Левандовича Андрія 
(ФК "Турка", юнаки) – 1 гра.  
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про порушення регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 року ФК "Медик-Краснопіль" 
Солотвин у грі першості області з футболу між командами "Дністер-Рітас" Побережжя – "Медик-
Краснопіль" Солотвин (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 ФК "Медик-Краснопіль" Солотвин за порушення регламенту 
обласних змагань з футболу сезону 2015 року. 
3. Анулювати результат матчу 0:0 (нічия)  у грі "Дністер-Рітас" Побережжя – "Медик-Краснопіль" 
Солотвин (юнацькі склади). 
4. Зарахувати технічну поразку юнацькій команді "Медик-Краснопіль" Солотвин (-:+), а юнацькій 
команді "Дністер-Рітас" Побережжя технічну перемогу (+:-). 
5. Зобов’язати ФК "Медик-Краснопіль" Солотвин сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у 
розмірі 500,00 гривень за порушення регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 року до 
04.09.2015 року. 
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 



 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра матчу "Чайка" Вільхівці – "Черемош" Верховина (дорослі склади) п. М. 
Садловського про неетичну, недисципліновану поведінку під час матчу віце-президента ФК "Чайка" 
Вільхівці п. Р. Бичая. 
 
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 віце-президента ФК "Чайка" Вільхівці п. Р. Бичая за порушення регламенту 
обласних змагань з футболу сезону 2015 року. 
3. Зобов’язати ФК "Чайка" Вільхівці до 04.09.2015 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 250,00 гривень за порушення регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 
року віце-президентом ФК "Чайка" Вільхівці п. Р. Бичайом. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 
Заяву гравця ФК "Легіон" Івано-Франківськ Семочка Назарія про вирішення питання щодо  його 
переходу з  ФК "Легіон" Івано-Франківськ в ФК "Угринів" Угринів. 
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  гравця ФК "Легіон" Івано-Франківськ Семочка Назарія в офіційних 

змаганнях з футболу, які проводяться на території Івано-Франківської області. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 

 Голова КДК   П. Попадинець 
  
 Секретар    В. Ольшанецький 
 


