
ПРОТОКОЛ № 19 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

09 вересня 2015 року         м. Івано-Франківськ 
Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 
Попадинець П. – голова КДК 
Бойко М. – член КДК 
Ольшанецький В. – член КДК 
 

 

І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Локатир Святослав ("Карпати" Брошнів-Осада, дорослі), Дмитрів Павло 
("Оскар" Підгір’я, дорослі), Борис Олександр ("Дністер" Галич, 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: Локатир Святослав ("Карпати" Брошнів-
Осада, дорослі), Дмитрів Павло ("Оскар" Підгір’я, дорослі), Борис Олександр ("Дністер" Галич, 
юнаки) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра матчу "Карпати" Коломия – "Нафтовик" долина (юнацькі склади) п. І.Дубінського 
про ненадання керівництвом ФК "Карпати" футбольного поля для проведення календарного матчу 
чемпіонату області з футболу сезону 2015 року 06.09.2015 року. 
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 "Карпати" Коломия за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2015 року. 
3. Зарахувати технічну поразку юнацькій команді "Карпати" Коломия (-:+), а юнацькій команді 

"Нафтовик" Долина технічну перемогу (+:-). 
4. Зобов’язати ФК "Карпати" Коломия до 18 вересня 2015 року сплатити ІФФФ грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з 
футболу сезону 2015 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рішення Спортивно-технічної комісії Галицької районної федерації футболу щодо інциденту, який 
мав місце під час проведення календарного матчу чемпіонату Галицького району з футболу сезону 
2015 року між командами ФК "Більшівці" Більшівці – ФК "Дубівці" Дубівці.  
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 та голови Галицької районної федерації футболу 
п. І.Бабія прийняти до відома. 
2. Дискваліфікувати гравця футбольної команди ФК "Більшівці" Більшівці Вилку Василя на 5 
(п’ять) календарних матчів чемпіонату Галицького району з футболу. 
3. Дискваліфікувати гравця футбольної команди ФК "Дубівці" Дубівці Денисенка Романа на 2 (два) 
календарних матчі чемпіонату Галицького району з футболу. 
4. Зобов’язати футбольну команду ФК "Більшівці" Більшівці сплатити Галицькій РФФ грошовий 
обов’язковий внесок у розмірі 200,00 грн. за порушення Регламенту районних змагань з футболу 
сезону 2015 року. 
5. Зобов’язати футбольну команду ФК "Дубівці" Дубівці сплатити Галицькій РФФ грошовий 
обов’язковий внесок у розмірі 200,00 грн. за порушення Регламенту районних змагань з футболу 
сезону 2015 року. 
6. Зобов’язати футбольну команду ФК "Дубівці" Дубівці сплатити Галицькій РФФ грошовий 
обов’язковий внесок у розмірі 100,00 грн. за незабезпечення кваліфікованого асистента арбітра на 
календарний матч чемпіонату Галицького району з футболу сезону 2015 року між командами ФК 
"Більшівці" Більшівці – ФК "Дубівці" Дубівці. 
7. Зарахувати технічну поразку футбольній команді ФК "Дубівці" Дубівці (-:+), а футбольній 
команді ФК "Більшівці" Більшівці технічну перемогу (+:-). 
8. Дискваліфікувати стадіон (футбольне поле) в с. Більшівці на 1 (одну)  календарну гру чемпіонату 
Галицького району з футболу. 
9. Дискваліфікувати безстроково та заборонити арбітру _______________ проводити будь-які 
футбольні матчі, які проводяться  під егідою Галицької районної федерації футболу. 
10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про неявку юнацьких команд "Медик-Краснопіль" Солотвин, "Дністер-Рітас" Побережжя та "Прут" 
Делятин на календарні матчі першості області з футболу (ІІ етап, матчі за 5-6; 7-8; 9-10 місця) 
сезону 2015 року відповідно з командами "Чайка" Вільхівці, "Черемош" Верховина та "Вихор" 
Ямниця 06 вересня ц.р. 
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 футбольних клубів "Медик-Краснопіль" Солотвин, "Дністер-

Рітас" Побережжя та "Прут" Делятин за порушення регламенту обласних змагань з футболу 
сезону 2015 року. 

3. Зарахувати технічні поразки юнацьким футбольним командам "Медик-Краснопіль" Солотвин, 
"Дністер-Рітас" Побережжя та "Прут" Делятин (-:+), а юнацьким футбольним командам "Чайка" 
Вільхівці, "Черемош" Верховина та "Вихор" Ямниця технічні перемоги (+:-). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

  Голова КДК    П. Попадинець 
 
 Секретар    В. Ольшанецький 


