
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

 

22 червня 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: Деренюк Ярослав («Гал-Вапно» Галич, дорослі), Угринчук Василь 

(«Бескид» Надвірна, дорослі), Томенчук Арсен (ФК «Турка» Турка, юнаки), Локатир Іван 

(«Нафтовик» Долина, дорослі), Приймак Любомир («Хутровик» Тисмениця, 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: Деренюк Ярослав («Гал-Вапно» Галич, 

дорослі) – 1 гра, Угринчук Василь («Бескид» Надвірна, дорослі) – 2 гри, Томенчук Арсен 

(ФК «Турка» Турка, юнаки) – 4 гри, Локатир Іван («Нафтовик» Долина, дорослі) – 3 гри, 

Приймак Любомир («Хутровик» Тисмениця, дорослі) – 1 гра. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра ІФФФ І. Салаша про недисципліновану поведінку гравця СДЮШОР «Прикарпаття» 

Івано-Франківськ Олега Гудемнюка під час матчу фінальної частини чемпіонату ДЮФЛ області 

сезону 2015-2016 років між командами СДЮШОР «Прикарпаття» Івано-Франківськ – ДЮСШ №1 

м. Коломия. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника 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 гравця СДЮШОР «Прикарпаття» Івано-Франківськ Олега Гудемнюка. 

3. Дискваліфікувати умовно гравця СДЮШОР «Прикарпаття» Івано-Франківськ Олега 

Гудемнюка до кінця 2016 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про звернення тренера команди «Карпати» Старі Богородчани п. А. Присяжного. 

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 Контрольно-дисциплінарного комітету Богородчанської районної 

федерації футболу від 01.06. 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про неявку юнацького складу ФК «П’ядики» П’ядики на календарний матч першості Івано-

Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами «Арсенал» Вербовець – ФК 

«П’ядики» П’ядики та неявку дорослого складу ФК «П’ядики» П’ядики на календарний матч 

першості Івано-Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами «Прут» Делятин – 

ФК «П’ядики» П’ядики. 

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 «П’ядики» П’ядики за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 

3. Зарахувати юнацькому складу ФК «П’ядики» П’ядики технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Арсенал» Вербовець – технічну перемогу (+:-). 

4. Зарахувати дорослому складу ФК «П’ядики» П’ядики технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Прут» Делятин – технічну перемогу (+:-). 

5. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «П’ядики» П’ядики до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за 

неявку юнацького складу на матч першості області) та грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 1500,00 гривень (за неявку дорослого складу на матч першості області). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 



V. СЛУХАЛИ: 

Про неявку юнацького складу «Черемош» Верховина на календарний матч першості Івано-

Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами «Хутровик» Тисмениця – 

«Черемош» Верховина та неявку дорослого складу «Черемош» Верховина на календарний матч 

першості Івано-Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами ФК «Сваричів» 

Сваричів – «Черемош» Верховина. 

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 «Черемош» Верховина за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 

3. Зарахувати юнацькому складу «Черемош» Верховина технічну поразку (-:+), відповідно 

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

4. Зарахувати дорослому складу «Черемош» Верховина технічну поразку (-:+), відповідно 

команді ФК «Сваричів» Сваричів – технічну перемогу (+:-). 

5. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Черемош» Верховина до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за 

неявку юнацького складу на матч першості області) та грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 1500,00 гривень (за неявку дорослого складу на матч першості області). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Про запізнення на 55 хвилин дорослої команди ФК «Карпати» Кути на календарний матч першості 

області з футболу сезону 2016 року між командами ФК «Устя» Устя – «Карпати» Кути (матч не 

відбувся). 

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 «Карпати» Кути за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016 року. 

3. Зарахувати дорослому складу «Карпати» Кути технічну поразку (-:+), відповідно команді ФК 

«Устя» Устя – технічну перемогу (+:-). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Карпати» Кути до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 200,00 гривень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 



VІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра ІФФФ п. Т. Паньківа про інцидент, що мав місце після календарного матчу першості 

області з футболу сезону 2016 року між командами «Касова» Бовшів – ФК «Битків» Битків (дорослі 

скклади). 

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 «Битків» Битків за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2016 року. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Битків» Битків до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень 

(провокаційні дії вболівальників ФК «Битків», які могли викликати безпорядки на стадіоні). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про неявку дорослого складу ФК «Нептун» Заболотів на календарний матч першості Івано-

Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами «Гуцульщина-ДЮСШ №3» Косів 

– ФК «Нептун» Заболотів. 

Також слухали лист ФК «Нептун» Заболотів. 

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 «Нептун» Заболотів за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 

3. Зарахувати дорослому складу ФК «Нептун» Заболотів технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Гуцульщина-ДЮСШ №3» Косів – технічну перемогу (+:-). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Нептун» Заболотів до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1500,00 гривень (за 

неявку дорослого складу на матч першості області). 

5. В наступному матчі фінального етапу першості області з футболу сезону 2016 року 

зарахувати ФК «Нептун» Заболотів (дорослий склад) технічну поразку (-:+), відповідно 

команді-супернику – технічну перемогу (+:-). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 



ІХ. СЛУХАЛИ: 

Про неявку юнацького складу ФК «Нафтовик» Долина на календарний матч чемпіонату Івано-

Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами «Бескид» Надвірна – «Нафтовик» 

Долина. 

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 «Нафтовик» Долина за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 

3. Зарахувати юнацькому складу ФК «Нафтовик» Долина технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Бескид» Надвірна – технічну перемогу (+:-). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Нафтовик» Долина до 

01.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за 

неявку юнацького складу на матч чемпіонату області). 

5. В наступному матчі фінального етапу чемпіонату області з футболу сезону 2016 року 

зарахувати ФК «Нафтовик» Долина (юнацький склад) технічну поразку (-:+), відповідно 

команді-супернику – технічну перемогу (+:-). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

 

  Голова КДК    П. Попадинець 

  

 

 

  Секретар    В. Ольшанецький 


