
 
ПРОТОКОЛ № 25 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 

16 жовтня 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 
Ольшанецький В. – член КДК 
 
 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Пархуць Віталій ("Енергія" Бурштин, дорослі), Герасим’як Сергій 
("Гуцульщина" Косів, юнаки), Тимків Михайло (ФК "Калуш" Калуш, юнаки), Вінтоняк Андрій 
("Гуцульщина" Косів, юнаки), Гук Олександр ("Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ, дорослі), 
Федюк Назар (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі), Шибко Андрій ("Карпати" Коломия, дорослі). 
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: Пархуць Віталій ("Енергія" Бурштин, 
дорослі) – 1 гра, Герасим’як Сергій ("Гуцульщина" Косів, юнаки) – 2 гри, Тимків Михайло (ФК 
"Калуш" Калуш, юнаки) – 1 гра, Вінтоняк Андрій ("Гуцульщина" Косів, юнаки) – 1 гра, Гук 
Олександр ("Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ, дорослі) – 1 гра, Федюк Назар (ФК 
"П’ядики" П’ядики, дорослі) – 1 гра, Шибко Андрій ("Карпати" Коломия, дорослі) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт делегата ІФФФ п. О.Волосянка про події, що мали місце після проведення фінального матчу 
Кубка області з футболу сезону 2015 року між командами "Карпати" Коломия – "Оскар" Підгір’я.  
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. Зобов’язати ФК "Карпати" Коломия до 23 жовтня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий 

внесок у розмірі 2000,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 
року (додаток №2, розділ ІІІ, п.27 – за відмову взяти участь у церемонії нагородження фінального 
матчу Кубка області з футболу). 
 



 
4. За невиконання керівництвом ФК "Карпати" Коломия п.2, протоколу КДК ІФФФ №18 від 02 

вересня 2015 року (дискваліфікація виконавчого директора ФК "Карпати" Коломия п. А.Геника) 
зобов’язати ФК "Карпати" Коломия до 23 жовтня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 500,00 грн. (додаток №2, розділ ІІ, п.8 – за ухилення від виконання вимог 
Регламенту, рішень Конференції, Виконкому, КДК та АК ІФФФ). 

5. Зобов’язати ФК "Карпати" Коломия до 23 жовтня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2015 
року (додаток №2, розділ ІІ, п.4 – за неетичну, некоректну поведінку після матчу президента ФК 
"Карпати" Коломия п. О.Тарасюка). 

6. За агресивну, неадекватну поведінку вболівальників ФК "Карпати" Коломия після закінчення 
фінального матчу розіграшу Кубку області з футболу зобов’язати "Карпати" Коломия провести 
календарний матч чемпіонату області з футболу серед команд "Карпати" Коломия – "Дністер" 
Галич 18 жовтня ц.р. без глядачів на стадіоні "Юність" у місті Коломия (умови проведення матчу 
без глядачів додаються). 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 
 
 

  Голова КДК    П. Попадинець 
 
 
 Секретар    В. Ольшанецький 
 


