
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
21 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 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Кабат Андрій ("Придністров’я" Тлумач, дорослі), Сахарчук Степан (ФК 
"Битків" Битків, U-18), Білокучмяк Віталій ("ДЮСШ" Тлумач, U-16), Яцків  Олег ("ДЮСШ" 
Тлумач, U-16), Драган Мар’ян ("ДЮСШ" Рогатин, U-14). 
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: Кабат Андрій ("Придністров’я" Тлумач, 
дорослі) – 1 гра, Сахарчук Степан (ФК "Битків" Битків, U-18) – 2 гри, Білокучмяк Віталій 
("ДЮСШ" Тлумач, U-16) – 1 гра, Яцків  Олег ("ДЮСШ" Тлумач, U-16) – 1 гра, Драган Мар’ян 
("ДЮСШ" Рогатин, U-14) – 5 ігор. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. Я. Вовчка про поведінку вболівальників "Придністров’я" Тлумач після 
календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 2016-2017 років між 
командами "Придністров’я" Тлумач - "Карпати" Болехів.  
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 "Придністров’я" Тлумач за порушення Регламенту обласних змагань з 
футболу сезону 2016-2017 років. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати "Придністров’я" Тлумач до 30 
вересня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 
Регламенту обласних змагань з футболу (за неналежне забезпечення безпеки бригади арбітрів 
після матчу). 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Протест тренера ФК "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів (U-18) п. Д. Ганущака про участь у складі ФК 
"Черемош" Верховина підставного гравця у календарному матчі першості Дитячо-юнацької 
футбольної ліги області сезону 2016-2017 років (U-18) між командами ФК "Черемош" Верховина – 
ФК "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів.  
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 "Черемош" Верховина за порушення Регламенту обласних змагань з 
футболу сезону 2016-2017 років. 
3. Зарахувати ФК "Черемош" Верховина (U-18) технічну поразку (–:+), відповідно команді ФК 
"Гуцульщина-ДЮСШ" Косів (U-18) – технічну перемогу (+:–). 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Черемош" Верховина до 
30 вересня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 
Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчі підставного футболіста). 
5. Зобов’язати тренера ФК "Черемош" Верховина п. В. Коржука з’явитись на наступне засідання 
КДК ІФФФ та представити паспорт футболіста Ванджурака Дмитра Івановича (01.11.2001 р.н.). 
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. І. Фреїка про поведінку віце-президента ФК 
"Колос Городенківщини" Городенка п. Р. Бичая після календарного матчу чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу сезону 2016-2017 років між командами ФК "Колос 
Городенківщини" Городенка – ФК "Калуш" Калуш. 
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 віце-президента ФК "Колос Городенківщини" Городенка п. Р. Бичая за 
порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Колос Городенківщини" 
Городенка до 30 вересня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 грн. 
за порушення Регламенту обласних змагань з футболу (за грубі неетичні випади на адресу бригади 
арбітрів та спостерігача арбітражу-делегата матчу з боку віце-президента ФК "Колос 
Городенківщини" Городенка п. Р. Бичая ). 
4. Відсторонити від виконання службових функцій та заборонити знаходитись в технічній зоні на 
2 (дві) календарні гри обласних змагань з футболу віце-президента ФК "Колос Городенківщини" 
Городенка п. Р. Бичая та дискваліфікувати умовно п. Р. Бичая до кінця першого кола сезону 2016-
2017 років. 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 



V. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В. Гереги про порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу сезону 2016-2017 років під час календарного матчу чемпіонату області з 
футболу між командами ФК "Турка" Турка - ФК "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ.  
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 "Турка" Турка за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
сезону 2016-2017 років. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Турка" Турка до 30 
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. 
 

 
   
 
 
 
    Голова КДК    П. Попадинець 
 
 
  Секретар    В. Ольшанецький 

 


