
 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

 

 

07 вересня 2016 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Бойко М. – заступник голови КДК 

Ольшанецький В. – секретар КДК 

Герега Я. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Барчук Роман ("Гал-Вапно" Галич, дорослі), Шкурган Юрій (ФК "Устя" 

Устя, U-18), Горішний Василь ("Прут" Делятин, U-18). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Барчук Роман ("Гал-Вапно" Галич, дорослі) 

– 1 гра, Шкурган Юрій (ФК "Устя" Устя, U-18) – 1 гра, Горішний Василь ("Прут" Делятин, U-18) – 1 

гра. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. І. Фреїка про порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років під час календарного матчу чемпіонату області з футболу 

між командами ФК "Вихор" Ямниця - ФК "Гал-Вапно" Галич.  

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 

2. Суворо попередити ФК "Вихор" Ямниця за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Вихор" Ямниця до 16 

вересня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (відсутність радіоінформації під час проведення матчу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В. Гереги про поведінку вболівальників ФК 

"Рогатин" Рогатин під час календарного матчу першості області з футболу між командами "НФК 

Бурштин" Бурштин – ФК "Рогатин" Рогатин.  

 

 



 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво ФК "Рогатин" Рогатин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин до 16 

вересня 2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень 

(використання петард та димових шашок вболівальниками ФК "Рогатин" Рогатин). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Доповідну записку першого віце-президента, виконавчого директора ГС "ДЮФЛІФО" п. М. 

Васильківа про незабезпечення явки представників з боку футбольних клубів (команд) учасників 

обласних змагань з футболу на презентацію Дитячо-юнацької футбольної ліги області, яка 

відбулась 26 серпня ц.р. на стадіоні "Юність" в м. Івано-Франківську.  

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівників футбольних клубів (команд): "Карпати" (Болехів) - президент 

Сайко Ігор Іванович, "Карпати" (Коломия) - президент Тарасюк Олександр Вікторович, 

"Колос Городенківщини" (Городенка) - президент Приймак Іван Васильович, ФК "Турка" 

(Турка) -президент Червінський Мирослав Васильович, "Арсенал" (Вербовець) - президент 

Сусак Ігор Васильович, "Карпати" (Кути) - президент Ільницький Микола Іванович, 

"Касова" (Бовшів) - президент Гречанюк Михайло Михайлович, "Нептун-Покуття" 

(Заболотів) - президент Танюк Іван Дмитрович, "Покуття" (Снятин) - президент Ланг Богдан 

Чеславович, "Прут" (Делятин)  - президент Волярчук Михайло Васильович, "Черемош" 

(Верховина) - президент Пониполяк Петро Михайлович, ФК "Рогатин" (Рогатин) - президент 

Горинь Іван Володимирович, ФК "Устя" (Устя) - президент Рожко Іван Іванович за 

незабезпечення явки своїх представників на презентацію Дитячо-юнацької футбольної ліги області, 

яка відбулась 26 серпня ц.р. на стадіоні "Юність" в м. Івано-Франківську. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

   

 

 

 

  Заступник голови КДК                     М. Бойко 

 

  

 Секретар                        В. Ольшанецький 


