
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

21 червня 2017 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Попадинець П.В. – голова КДК 

Бойко М.Я. – заступник голови КДК 

Герега Я. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Томашевський Віталій («Нептун-Покуття» Заболотів, дорослі), Палагній 

Сергій («Нептун-Покуття» Заболотів, дорослі), Мухтаров Віталій («Вихор» Ямниця, дорослі), 

Ковбас Любомир («Придністров’я» Тлумач, 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: Томашевський Віталій («Нептун-Покуття» 

Заболотів, дорослі) – 1 гра, Палагній Сергій («Нептун-Покуття» Заболотів, дорослі) – 1 гра, 

Мухтаров Віталій («Вихор» Ямниця, дорослі) – 2 гри, Ковбас Любомир («Придністров’я» Тлумач, 

U-18) – 2 гри. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Лист президента ФК «Хутровик» Тисмениця п. Б. Дяченка про участь підставного гравця у 

складі «Прут» Делятин під час календарного матчу першості ДЮФЛІФО сезону 2016-2017 років 

між командами «Хутровик» Тисмениця - «Прут» Делятин (U-18) (замість Тодорука Тараса в 

матчі приймав участь Гуцуляк Петро). 

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 «Прут» Делятин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Прут» Делятин до 30 

червня 2017 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень 

(участь у матчі підставного гравця). 

4.  Зарахувати ФК «Прут» Делятин (U-18) технічну поразку (-:+), відповідно команді ФК 

«Хутровик» Тисмениця – технічну перемогу (+:-). 

5.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра ІФФФ В. Лесюка про участь підставного гравця у складі «Прут» Делятин під час 

календарного матчу першості ДЮФЛІФО сезону 2016-2017 років між командами «Прут» 

Делятин - «Медик-Лісівник» Солотвин (U-18) (замість Гібеля Максима в матчі приймав участь 

Гуцуляк Петро). 

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 «Прут» Делятин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Прут» Делятин до 30 

червня 2017 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень 

(участь у матчі підставного гравця). 

4.  Зарахувати ФК «Прут» Делятин (U-18) технічну поразку (-:+), відповідно команді ФК 

«Медик-Лісівник» Солотвин – технічну перемогу (+:-). 

5.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІV. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 

Про фінансову заборгованість футбольних клубів (команд) – учасників чемпіонату, першості, 

розіграшу Кубку області з футболу сезону 2016-2017 рр. перед Івано-Франківською обласною 

федерацією футболу. 

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 систематичне невиконання рішень КДК ІФФФ щодо сплати заборгованості перед ІФФФ 

зобов’язати Комітет з проведення змагань ІФФФ (голова п. В. Сікора) позбавити «Арсенал» 

Вербовець та «Прут» Делятин 3-х (трьох) очок (дорослий склад, U-18) в турнірній таблиці (згідно 

додатку № 2 Регламенту обласних змагань з футболу. Дисциплінарний кодекс ІФФФ -  розділ 3, п. 

5) та з 26 червня ц.р. призупинити участь вказаних футбольних клубів (команд) в обласних 

змаганнях з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

   Голова КДК   П. Попадинець 

 

 

 

  Секретар   Я. Герега 


