
 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
27 квітня 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 
Остап'як О. – член КДК 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Вігак Роман ("Карпати" Болехів, дорослі), Зелінський Володимир (ФК 
"П'ядики" П'ядики, дорослі), Хорт Володимир (ФК "П'ядики" П'ядики, 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: Вігак Роман ("Карпати" Болехів, дорослі), 
Зелінський Володимир (ФК "П'ядики" П'ядики, дорослі), Хорт Володимир (ФК "П'ядики" П'ядики, 
дорослі) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В.Гереги про поведінку фан-сектору ФК 
"Рогатин" Рогатин під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК 
"Рогатин" – "Сокіл" Павлівка, який відбувся 24 квітня ц.р.  
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 "Рогатин" Рогатин за порушення Регламенту обласних 
змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов'язати ФК "Рогатин" Рогатин до 
06.05.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов'язковий внесок у розмірі 500,00 гривень. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
 



 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. В.Гузоватого та спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. Й.Пилипишина 
про інцидент, що мав місце під час матчу першості області з футболу сезону 2016 року між 
командами "Хутровик" Тисмениця – ФК "Устя" Устя (юнацькі склади).  
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 представника ФК "Устя" Устя п. І.Рожка за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. Рекомендувати Комітету арбітрів ІФФФ (голова п. Є.Геренда) розглянути дії арбітра матчу В. 

Гузоватого та спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. Й.Пилипишина на черговому засіданні 
Комітету арбітрів ІФФФ. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Звернення представника ФК "П'ядики" П'ядики п. І.Андріяша та рапорт спостерігача арбітражу-
делегата ІФФФ п. М.Гнатишина про інцидент, що мав місце під час проведення календарного матчу 
першості області з футболу сезону 2016 року між командами "Дельта" Гвіздець – ФК "П'ядики" 
П'ядики (дорослі склади).  
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. Залишити в силі результат (3:1 на користь "Дельта") календарного матчу першості області з 

футболу сезону 2016 року між командами "Дельта" Гвіздець – ФК "П'ядики" П'ядики (дорослі 
склади). 

3. Суворо попередити керівництво ФК "Дельта" Гвіздець за недоліки в організації та проведенні 
календарного матчу першості області з футболу сезону 2016 року між командами "Дельта" 
Гвіздець – ФК "П'ядики" (відсутність необхідного інвентаря для гри – 3 однакові футбольні 
м'ячі під час матчу). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов'язати ФК "Дельта" Гвіздець до 
06.05.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов'язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за 
неетичну, некоректну поведінку під час матчу тренера складу п. В.Ясуника). 

5. Рекомендувати Комітету арбітрів ІФФФ (голова п. Є.Геренда) розглянути дії арбітра матчу 
М.Садловського та спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. М.Гнатишина на черговому 
засіданні Комітету арбітрів ІФФФ. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
  Голова КДК    П. Попадинець 

 
 Секретар    В. Ольшанецький 


