
 
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 
Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 
 
 
20 липня 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 

 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Про неявку збірної команди м. Івано-Франківська на календарний матч чемпіонату Івано-
Франківської області з футболу сезону 2016 року серед ветеранів між командами збірна 
Долинського району – збірна м. Івано-Франківська. 
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 збірної команди м. Івано-Франківська за порушення Регламенту 

чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед ветеранів сезону 2016 року. 
3. Зарахувати збірній команді м.Івано-Франківська технічну поразку (–:+), відповідно команді 

збірна Долинського району – технічну перемогу (+:–). 
4. У випадку повторної неявки збірної команди м. Івано-Франківська на матч чемпіонату області 

серед ветеранів сезону 2016 року зняти збірну команду м.Івано-Франківська з участі в змаганнях. 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Про звернення футбольної команди "Арсенал" Тисменичани. 
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 "Арсенал" Тисменичани за самовільний вихід команди з поля під час 

календарного матчу чемпіонату Надвірнянського району між командами ФК "Ланчин" Ланчин - 
"Арсенал" Тисменичани. 

3. Скасувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Надвірнянської районної федерації 
футболу (протокол №11, пункт 3 від 24.06.2016 року) та Виконавчого комітету Надвірнянської 
районної федерації футболу від 24.06. 2016 року в частині результату матчу. 

4. Зарахувати технічні поразки (–:–) командам ФК "Ланчин" Ланчин та "Арсенал" Тисменичани. 
5. Підтримати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Надвірнянської районної федерації 

футболу (протокол №11, пункт 3 від 24.06.2016 року) та Виконавчого комітету Надвірнянської 
районної федерації футболу від 24.06.2016 року в частині дискваліфікації стадіону 
(футбольного поля) в селищі Ланчин на 4 матчі. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 
  Голова КДК    П. Попадинець 
  
 
 
  Секретар    В. Ольшанецький 


