
 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
08 червня 2016 року         м. Івано-Франківськ 
Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

 
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 
Бойко М. – заступник голови КДК 
Ольшанецький В. – член КДК 
Остап’як О. – член КДК 
Герега Я. – член КДК 

 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Про вилучення гравців: Сич Олексій (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки), Чувилін Любомир ("Чайка" 
Вільхівці, юнаки), Беник Денис (ФК "Калуш" Калуш, юнаки), Гавучак Іван ("Арсенал" Вербовець, 
дорослі), Ковбас Любомир ("Придністров’я" Тлумач, юнаки). 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Сич Олексій (ФК "П’ядики" П’ядики, юнаки) 
– 1 гра, Чувилін Любомир ("Чайка" Вільхівці, юнаки) – 1 гра, Беник Денис (ФК "Калуш" Калуш, 
юнаки) – 5 ігор, Гавучак Іван ("Арсенал" Вербовець, дорослі) – 3 гри, Ковбас Любомир 
("Придністров’я" Тлумач, юнаки) – 5 ігор. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про інцидент, що мав місце під час календарного матчу першості області з футболу сезону 2016 
року між командами "Дельта" Гвіздець – "Нептун" Заболотів (дорослі склади). 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію засттупника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. Дискваліфікувати гравця дорослого складу ФК "Нептун" Заболотів Палагнія Сергія на 10 
(десять) календарних матчів обласних змагань з футболу. 
3. Суворо попередити ФК "Нептун" Заболотів за порушення Регламенту обласних змагань з 
футболу сезону 2016 року. 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Нептун" Заболотів до 
17.06.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень (за удар 
арбітра після закінчення матчу). 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 



 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ Б.Морозюка про інцидент, що мав місце після закінчення календарного матчу 
чемпіонату області з футболу сезону 2016 року між командами ФК "Калуш" Калуш - "Тепловик-
ДЮСШ № 3" Івано-Франківськ (юнацькі склади). 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати гравця юнацького складу 

ФК "Калуш" Калуш Телька Андрія на 2 (два) календарні матчі обласних змагань з футболу 
сезону 2016 року та дискваліфікувати умовно на 10 (десять) календарних матчів обласних 
змагань з футболу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В.Гереги про інциденти, що мали місце під час 
календарного матчу першості області з футболу сезону 2016 року між командами "Касова" Бовшів – 
ФК "Рогатин". 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. Суворо попередити ФК "Рогатин" Рогатин за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016 року. 
3. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016 року (п. 11.3) та у 

відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин до 
17.06.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 гривень 
(провокаційні дії, які викликали безпорядки на стадіоні під час матчу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
V. СЛУХАЛИ: 
Про неявку дорослого складу ФК "Карпати" Болехів на календарний матч чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами "Гал-Вапно" Галич – "Карпати" 
Болехів. 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. Суворо попередити керівництво ФК "Карпати" Болехів за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. Зарахувати дорослому складу ФК "Карпати" Болехів технічну поразку (-:+), відповідно команді 

ФК "Гал-Вапно" Галич – технічну перемогу (+:-). 
 
 



 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Карпати" Болехів до 

17.06.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 гривень (за 
неявку на матч чемпіонату області). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
   

VІ. СЛУХАЛИ: 
Лист Галицької районної федерації футболу про поведінку гравця юнацького складу "Тепловик-
ДЮСШ №3" Івано-Франківськ Вітовського Мар’яна під час матчу першості Галицького району між 
командами ФК "Медуха" Медуха – ФК "Яблунів" Яблунів. 
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-
дисциплінарного комітету ІФФФ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка, Контрольно-
дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. М.Бойка прийняти до відома. 
2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати футболіста Вітовського 

Мар’яна терміном на 1 (один) календарний рік. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 
 
  Заступник голови КДК    М.Бойко 
  
 
  Секретар      В.Ольшанецький 


