
 
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
29 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: Гапончук Дмитро ("Оскар" Підгір’я, дорослі), Савчук Володимир 
("Арсенал" Вербовець, 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: Гапончук Дмитро ("Оскар" Підгір’я, дорослі) 
– 1 гра, Савчук Володимир ("Арсенал" Вербовець, дорослі) – 1 гра. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Рапорт арбітра ІФФФ п. І.Дебенка, спостерігача рабітражу ІФФФ п. М.Овчара та делегата ІФФФ п. 
О. Волосянка про інциденти, що мали місце під час матчу-відповіді за 1-2 місця фінальної частини 
чемпіонату Івано-Франківської області сезону 2016 року між командами "Карпати" Брошнів-Осада 
– "Оскар" Підгір’я (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. П.Попадинця, 
Контрольно-дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П.Попадинця прийняти до відома. 
2. Суворо попередити голову Богородчанської РФФ п. Р.Балаша за провокативні дії, які могли 
спричинити безпорядки на стадіоні під час матчу-відповіді за 1-2 місця фінальної частини 
чемпіонату Івано-Франківської області сезону 2016 року між командами "Карпати" Брошнів-Осада 
– "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 
3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати голову Богородчанської РФФ до 
08.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень за 
порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016 року. 

 
 
 



 
4. Суворо попередити директора стадіону "Маяк" в с. Підгір’я п. П.Колечка за провокативні дії, які 
могли спричинити безпорядки на стадіоні під час матчу-відповіді за 1-2 місця фінальної частини 
чемпіонату Івано-Франківської області сезону 2016 року між командами "Карпати" Брошнів-Осада 
– "Оскар" Підгір’я (дорослі склади). 
5. Заборонити п. П.Колечку знаходитись в технічній зоні ФК "Оскар" Підгір’я та виконувати будь-
які функції на матчах від імені клубу до кінця календарного 2016 року. 
6. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Оскар" Підігр’я до 
08.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень за 
порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016 року (провокативні дії під час 
матчу директора стадіону "Маяк" п. П.Колечка). 
7. Суворо попередити ФК "Оскар" Підгір’я за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 
сезону 2016 року (на 63-й хвилині матчу вболівальник ФК "Оскар" Підігр’я викинув на футбольне 
поле пляшку з водою). 
8. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати гравця дорослого складу 
ФК "Оскар" Підгір’я п. Р.Стоцького до кінця календарного 2016 року (за спробу фізичного впливу 
на арбітра, спостерігача арбітражу та делегата матчу). 
9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Про участь гравця юнацького складу ФК "Оскар" Підгір’я П.Цвеюка підставним гравцем в матчі 
чемпіонату Коломийського району за команду ФК "Хлібичин" Лісний Хлібичин (лист 
Коломийської РФФ № 14 від 26.06.2016 року). 
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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати гравця юнацького складу 

ФК "Оскар" Пігір’я П.Цвеюка на 1 (один) календарний рік за участь одночасно в чемпіонаті 
області з футболу сезону 2016 року за ФК "Оскар" Підгір’я та чемпіонаті Коломийського району 
сезону 2016 року за ФК "Хлібичин" Лісний Хлібичин. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Про неявку юнацького складу ФК "Турка" Турка на календарний матч чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами "Карпати" Брошнів-Осада – ФК 
"Турка" Турка. 
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 "Турка" Турка за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2016 року. 
3. Зарахувати юнацькому складу ФК "Турка" Турка технічну поразку (–:+), відповідно команді 

"Карпати" Брошнів-Осада – технічну перемогу (+:–). 
 
 



 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Турка" Турка до 08.07.2016 

року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за неявку 
юнацького складу на матч чемпіонату області). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
V. СЛУХАЛИ: 
Про неявку юнацького складу "Придністров’я" Тлумач на календарний матч чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу сезону 2016 року між командами "Карпати" Болехів – 
"Придністров’я" Тлумач. 
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 "Придністров’я" Тлумач за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016 року. 
3. Зарахувати юнацькому складу "Придністров’я" Тлумач технічну поразку (–:+), відповідно 

команді "Карпати" Болехів – технічну перемогу (+:–). 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати "Придністров’я" Тлумач до 

08.07.2016 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за 
неявку юнацького складу на матч чемпіонату області). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
VІ. СЛУХАЛИ: 
Про неявку дорослого складу "Прут" Делятин на календарний матч першості Івано-Франківської 
області з футболу сезону 2016 року між командами ФК "Рогатин" Рогатин –  "Прут" Делятин. 
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 "Прут" Делятин за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2016 року. 
3. Зарахувати дорослому складу "Прут" Делятин технічну поразку (–:+), відповідно команді ФК 

"Рогатин" Рогатин – технічну перемогу (+:–). 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати "Прут" Делятин до 08.07.2016 

року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1500,00 гривень (за неявку 
дорослого складу на матч першості області). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

VІІ. СЛУХАЛИ: 
Про неявку юнацького складу "Прут" Делятин на календарний матч першості Івано-Франківської 
області з футболу сезону 2016 року між командами "Сокіл" Павлівка – "Прут" Делятин. 
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 "Прут" Делятин за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2016 року. 
3. Зарахувати юнацькому складу "Прут" Делятин технічну поразку (–:+), відповідно команді 

"Сокіл" Павлівка – технічну перемогу (+:–). 
4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати "Прут" Делятин до 08.07.2016 

року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень (за неявку 
юнацького складу на матч першості області). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою  
 
 
 
 
  Голова КДК    П. Попадинець 
  
 
  Секретар    В. Ольшанецький 


