
 
ПРОТОКОЛ № 22 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 

18 вересня 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 
Остап’як О. – член КДК 
Ольшанецький В. – член КДК 
Герега Я. – член КДК 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Лист-звернення ФК "Пробій" Городенка щодо припинення виступів в розіграші 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 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 зарахувати ФК "Пробій" 
Городенка технічну поразку (-:+), а ФК "Оскар" Підгір’я технічну перемогу (+:-) в календарних 
матчах розіграшу 1/2 фіналу Кубка області з футболу сезону 2015 року та зняти ФК "Пробій" 
Городенка з подальшого розіграшу Кубка. 
3. Зобов’язати ФК "Пробій" Городенка сплатити ІФФФ до 25 вересня ц.р. грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 3000,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 
року (відмова від участі у 1/2 фіналу розіграшу Кубка області). 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою 
 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу ІФФФ п. М.Марцинюка та арбітра ІФФФ п. М.Садловського про 
інцидент, що мав місце після закінчення календарного матчу другого етапу першості області з 
футболу серед команд "Черемош" Верховина – "Енергія" Бурштин (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. Суворо попередити керівництво "Черемош" Верховина за порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу. 
3. Зобов’язати "Черемош" Верховина сплатити ІФФФ до 25 вересня ц.р. грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 1000,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 
року (незабезпечення громадського порядку після закінчення матчу). 

 
 



 
 

4. Зобов’язати "Черемош" Верховина провести календарний матч другого етапу першості області з 
футболу серед команд "Черемош" Верховина – "Вихор" Ямниця 27 вересня ц.р. без глядачів на 
стадіоні "Черемош" у с-щі Верховина (умови проведення матчу без глядачів додаються). 

5. Дискваліфікувати (умовно) стадіон "Черемош" у с-щі Верховина до кінця футбольного сезону 
2015 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 

  Голова КДК    П. Попадинець 
 

 
 Секретар    В. Ольшанецький 
 


