
 
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
11 травня 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. – член КДК 
Остап’як О. – член КДК 
Герега Я. – член КДК 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Стоцький Роман ("Оскар" Підгір’я, дорослі), Мельничук Андрій ("Медик-
Лісівник" Солотвин, дорослі), Пипчак Віталій ("Касова" Бовшів, юнаки), Мартинюк Назарій 
("Дністер-Рітас" Побережжя, юнаки), Остапчук Микола (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі), Вийчук 
Олександр ("Карпати" Кути, дорослі), Іваха Анатолій ("Карпати" Кути, дорослі), Будзуляк Петро 
("Арсенал" Вербовець, дорослі), Коско Юрій (ФК "Калуш" Калуш, дорослі), Цвеюк Петро ("Оскар" 
Підгір’я, юнаки), Гасяк Дмитро ("Карпати" Кути, дорослі), Катола Микола (ФК "Калуш" Калуш, 
юнаки), Данищук Юрій (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки), Садов’як-Федорак Дмитро (ФК "П’ядики" 
П’ядики, юнаки), Ладинський Руслан ("Нептун" Заболотів, юнаки). 
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: Стоцький Роман ("Оскар" Підгір’я, дорослі) 
– 1 гра, Мельничук Андрій ("Медик-Лісівник" Солотвин, дорослі) – 1 гра, Пипчак Віталій ("Касова" 
Бовшів, юнаки) – 1 гра, Мартинюк Назарій ("Дністер-Рітас" Побережжя, юнаки) – 2 гри, Остапчук 
Микола (ФК "П’ядики" П’ядики, дорослі) – 1 гра, Вийчук Олександр ("Карпати" Кути, дорослі) – 1 
гра, Іваха Анатолій ("Карпати" Кути, дорослі) – 1 гра, Будзуляк Петро ("Арсенал" Вербовець, 
дорослі) – 1 гра, Коско Юрій (ФК "Калуш" Калуш, дорослі) – 1 гра, Цвеюк Петро ("Оскар" Підгір’я, 
юнаки) – 1 гра, Гасяк Дмитро ("Карпати" Кути, дорослі) – 1 гра, Катола Микола (ФК "Калуш" 
Калуш, юнаки) – 1 гра, Данищук Юрій (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки) – 1 гра, Садов’як-Федорак 
Дмитро (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки) – 3 гри, Ладинський Руслан ("Нептун" Заболотів, юнаки) – 
3 гри. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В.Сушка про вилучення із меж технічної зони 
тренера ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В.Яцурака під час календарного матчу 
чемпіонату області з футболу між командами "Нафтовик" Долина - "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-
Франківськ, який відбувся 08 травня 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 тренера ФК "Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В. Яцурака за 
порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати та відсторонити від 
виконання службових обов’язків на 3 (три) матчі обласних змагань з футболу тренера ФК 
"Тепловик-ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ п. В.Яцурака. 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Заяву представника ФК "Старуня" (Богородчанський район) щодо рішення КДК та АК 
Богородчанської районної федерації футболу з приводу інциденту, який мав місце в перерві 
календарного матчу чемпіонату Богородчанського району між командами ФК "Старуня" - ФК 
"Богородчани" (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 рішення КДК та АК Богородчанської районної федерації футболу з приводу 

інциденту, який мав місце в перерві календарного матчу чемпіонату Богородчанського району 
між командами ФК "Старуня" - ФК "Богородчани" (дорослі склади). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Про неявку ФК "Медик-Лісівник" Солотвин на календарний матч чемпіонату області з футболу між 
командами ФК "Медик-Лісівник" Солотвин – "Сокіл" Павлівка (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 ФК "Медик-Лісівник" Солотвин за порушення Регламенту обласних змагань 

з футболу сезону 2016 року. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зарахувати юнацькому складу ФК "Медик-

Лісівник" Солотвин технічну поразку (-:+), а юнацькому складу "Сокіл" Павлівка технічну 
перемогу (+:-). 

4. Зобов’язати ФК "Медик-Лісівник" Солотвин до 20 травня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий 
обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 



 
V. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. В.Барка про порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 
2016 року під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК "Рогатин" 
Рогатин – "Дністер-Рітас" Побережжя (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 ФК "Дністер-Рітас" Побережжя за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 
  Голова КДК    П. Попадинець 

 
 

 Секретар    В. Ольшанецький 
 


