
 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

14 вересня 2016 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 

Ольшанецький В. – секретар КДК 

Остап’як О. – член КДК 

Герега Я. – член КДК 

 
І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Лепкалюк Євген ("Гуцульщина-ДЮСШ" Косів, дорослі), Тепчук Олег (ФК 

"Турка" Турка, дорослі), Теліховський Володимир (ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ, 

дорослі), Драганюк Роман ("Нептун-Покуття" Заболотів, дорослі), Гаврилишин Віталій ("Гал- 

Вапно" Галич, дорослі), Гах Олег (ФК "Битків" Битків, U-18). 

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: Лепкалюк Євген ("Гуцульщина-ДЮСШ" 

Косів, дорослі) – 1 гра, Тепчук Олег (ФК "Турка" Турка, дорослі) – 2 гри, Теліховський Володимир 

(ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ, дорослі) – 3 гри, Драганюк Роман ("Нептун- 

Покуття" Заболотів, дорослі) – 3 гри, Гаврилишин Віталій ("Гал-Вапно" Галич, дорослі) – 1 гра, Гах 

Олег (ФК "Битків" Битків, U-18) – 1 гра. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра ІФФФ п. Р. Андрунишина про поведінку гравців "Покуття" Снятин під час 

календарного матчу першості Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області з 

футболу сезону 2016-2017 років (U-18) між командами "Касова" Бовшів - "Покуття" Снятин. 

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 "Покуття" Снятин за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати "Покуття" Снятин до 23 вересня 

ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (за удар арбітра матчу). 



4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати гравців "Покуття" Снятин 

(U-18) Н. Ткачука та А. Радула на 10 календарних матчів обласних змагань з футболу. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. І. Овчара про поведінку вболівальників ФК "Гал- 

Вапно" Галич під час календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами "Гал- 

Вапно" Галич – "Карпати" Брошнів-Осада. 

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 "Гал-Вапно" Галич за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Гал-Вапно" Галич до 23 

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

(використання димових шашок вболівальниками ФК "Гал-Вапно" Галич). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
ІV. СЛУХАЛИ: 

Про неявку ФК "Прут" Делятин на календарний матч першості Івано-Франківської області з 

футболу сезону 2016-2017 років між командами "Медик-Лісівник" Солотвин – "Прут" Делятин 

(дорослі склади, U-18). 

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 "Прут" Делятин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. Зарахувати ФК "Прут" Делятин (дорослі склади, U-18) технічну поразку (–:+), відповідно 

команді "Медик-Лісівник" Солотвин – технічну перемогу (+:–). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
V. СЛУХАЛИ: 

Про неявки ФК "Устя" Устя, а саме: 

 на календарний матч попереднього етапу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з 

футболу сезону 2016-2017 років між командами "Покуття" Снятин – ФК "Устя" Устя 

(дорослі склади). 

 на календарний матч першості Івано-Франківської області з футболу сезону 2016-2017 років 

між командами "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів – ФК "Устя" Устя (дорослі склади). 

 на календарний матч першості Дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області 

з футболу сезону 2016-2017 років між командами "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів – ФК "Устя" 

Устя (U-18). 

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. Зарахувати ФК "Устя" Устя у вказаних вище матчах технічні поразки (–:+), відповідно їх 

суперникам – технічні перемоги (+:–). 

3. У відповідності до Регламенту обласних змагань з футболу зняти ФК "Устя" Устя з першості 

Івано-Франківської області з футболу сезону 2016-2017 років та першості Дитячо-юнацької 

футбольної ліги Івано-Франківської області сезону 2016-2017 років (U-18). 

4. Анулювати результати матчів зіграних ФК "Устя" Устя в першості Івано-Франківської 

області з футболу сезону 2016-2017 років та першості Дитячо-юнацької футбольної ліги 

Івано-Франківської області сезону 2016-2017 років (U-18). 

5. Зобов’язати спеціаліста ІФФФ відповідального за роботу в Єдиній базі даних ФФУ п. І. 

Фреїка внести зміни вказані у п.4 даного рішення в турнірні результати обласних змагань з 

футболу сезону 2016-2017 років (дорослі склади, U-18). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 
 

Голова КДК П. Попадинець 

 

 
Секретар В. Ольшанецький 


