
 
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 

18 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: Француз Василь ("Придністров’я" Тлумач, дорослі), Оступ Віталій (ФК 
"Рогатин" Рогатин, дорослі), Турчанський Віталій ("Сокіл" Павлівка, дорослі), Штеньович Віктор 
("Нафтовик" Долина, дорослі), Матічак Руслан ("Дністер-Рітас" Побережжя, юнаки), Палій Богдан 
("Дельта" Гвіздець, юнаки), Довгань Олександр ("Придністров’я" Тлумач, 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: Француз Василь ("Придністров’я" Тлумач, 
дорослі) – 2 гри, Оступ Віталій (ФК "Рогатин" Рогатин, дорослі) – 1 гра, Турчанський Віталій 
("Сокіл" Павлівка, дорослі) – 3 гри, Штеньович Віктор ("Нафтовик" Долина, дорослі) – 1 гра, 
Матічак Руслан ("Дністер-Рітас" Побережжя, юнаки) – 1 гра, Палій Богдан ("Дельта" Гвіздець, 
юнаки) – 1 гра, Довгань Олександр ("Придністров’я" Тлумач, дорослі) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про запізнення юнацького складу "Карпати" Болехів на календарний матч чемпіонату області з 
футболу сезону 2016 року між командами "Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ – "Карпати" 
Болехів (запізнення склало 30 хв.). 
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 "Карпати" Болехів за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
сезону 2016 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 



 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Про запізнення юнацького складу "Медик-Лісівник" Солотвин на календарний матч першості 
області з футболу сезону 2016 року між командами ФК "Сваричів" Сваричів – "Медик-Лісівник" 
Солотвин (запізнення склало 20 хв.). 
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. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу ІФФФ п. І.Фреїка про інциденти, що мали місце під час проведення 
календарного матчу першості області з футболу сезону 2016 року між командами "Сокіл" Павлівка 
– ФК "Рогатин" Рогатин (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. Суворо попередити ФК "Сокіл" Павлівка за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016 року. 
3. Зобов’язати ФК "Сокіл" Павлівка до 29 травня ц.р. розмежувати ігрову зону на стадіоні в 

с.Павлівка від місця перегляду матчу глядачами. 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Сокіл" Павлівка до 

27.05.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за 
незабезпечення громадського порядку на стадіоні під час матчу). 

5. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Сокіл" Павлівка до 
27.05.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень 
(використання фаєрів вболівальниками "Сокіл" Павлівка). 

6. Суворо попередити ФК "Рогатин" Рогатин за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
сезону 2016 року. 

7. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин до 
27.05.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень 
(використання петардів вболівальниками ФК "Рогатин" Рогатин). 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

V. СЛУХАЛИ: 
Про участь у матчі не внесеного в рапорт арбітра гравця під час календарного матчу чемпіонату 
Дитячо-юнацької ліги області сезону 2015-2016 років між командами Снятинська ДЮСШ "Колос" – 
Снятинська ДЮСШ (молодша вікова група, 2002 р.н.). 
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 Снятинську ДЮСШ за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016 року. 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зарахувати Снятинській ДЮСШ технічну 

поразку (–:+), а Снятинській ДЮСШ "Колос" технічну перемогу (+:–). 
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 
  Голова КДК    П.Попадинець 
 
 Секретар    В.Ольшанецький 
 


