
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

11 жовтня 2017 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Бойко М.Я. – заступник голови КДК 

Ольшанецький В.М. – секретар КДК 

Герега Я.М. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Луців Руслан ("Луквиця" Вікторів, дорослі), Кучмій Олег (ФК "Верхня 

Липиця", дорослі), Рибак Святослав ("Авангард" Загвіздя, дорослі), Петруняк Сергій ("Хутровик" 

Тисмениця, дорослі), Ковтун Назарій ("Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ, дорослі), Остапчук 

Михайло ("Вихор" Ямниця, U-18), Романів Денис (Болехівська ДЮСШ), Драпак Юрій (Рогатинська 

ДЮСШ), Ковердан Василь (Болехівська ДЮСШ), Даниляк Андрій (Долинська ДЮСШ). 

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: Луців Руслан ("Луквиця" Вікторів, дорослі) – 

2 гри, Кучмій Олег (ФК "Верхня Липиця", дорослі) – 1 гра, Рибак Святослав ("Авангард" Загвіздя, 

дорослі) – 1 гра, Петруняк Сергій ("Хутровик" Тисмениця, дорослі) – 1 гра, Ковтун Назарій 

("Тепловик-ДЮСШ №3" Івано-Франківськ, дорослі) – 1 гра, Остапчук Михайло ("Вихор" Ямниця, U-

18) – 1 гра, Романів Денис (Болехівська ДЮСШ) – 2 гри, Драпак Юрій (Рогатинська ДЮСШ) – 1 гра, 

Ковердан Василь (Болехівська ДЮСШ) – 1 гра, Даниляк Андрій (Долинська ДЮСШ) – 1 гра. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про запізнення "Колос Городенківщини" Городенка (U-18) на календарний матч чемпіонату 

ДЮФЛІФО сезону 2017-2018 років між командами "Карпати" Болехів – "Колос Городенківщини" 

Городенка (матч не відбувся, оскільки команда "Колос Городенківщини" Городенка прибула на матч 

у кількості 5 гравців).  

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 "Колос Городенківщини" Городенка (U-18) за порушення Регламенту 

обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Зарахувати ФК "Колос Городенківщини" Городенка (U-18) технічну поразку (–:+), а команді ФК 

"Карпати" Болехів технічну перемогу (+:–). 



4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Колос Городенківщини" 

Городенка до 20 жовтня 2017 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 200,00 

гривень (за запізнення на матч чемпіонату ДЮФЛІФО внаслідок чого матч не відбувся). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. С. Чорного про поведінку вболівальників ФК 

"Рогатин" Рогатин під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК 

"Рогатин" Рогатин – "Нептун-Покуття" Заболотів.  

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 "Рогатин" Рогатин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин до 20 

жовтня 2017 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень 

(використання піротехнічних засобів вболівальниками ФК "Рогатин" Рогатин). 

4. Відтермінувати рішення КДК ІФФФ (протокол №3 від 25.08. 2017 року) щодо умовної 

дискваліфікації домашнього стадіону ФК "Рогатин" у м. Рогатин на 3 (три) календарні гри обласних 

змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

5. У відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин провести 

наступний домашній календарний матч обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років без 

глядачів. 

6. Зобов’язати Комітет з проведення змагань ІФФФ (голова п. В. Сікора) до 13 жовтня ц.р. надіслати 

на адресу ФК "Рогатин" Рогатин вимоги щодо проведення матчу без глядачів. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Доповідну записку гравця ФК "Нептун-Покуття" Заболотів Ю. Корицького про інцидент, який мав 

місце під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК "Рогатин" Рогатин 

– "Нептун-Покуття" 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 заступника голови КДК ІФФФ п. М. Бойка прийняти до відома. 

2. Призупинити участь гравця дорослого складу ФК "Рогатин" Рогатин М. Товстого в обласних 

змаганнях з футболу сезону 2017-2018 років до вияснення додаткових обставин інциденту, який мав 

місце під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК "Рогатин" Рогатин 

– "Нептун-Покуття" Заболотів (дорослі склади). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  Заступник голови КДК    М. Бойко 

   

 Секретар      В. Ольшанецький 


