
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

13 жовтня 2017 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 17-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Попадинець П.В. – голова КДК 

Ольшанецький В.М. – секретар КДК  

Герега Я.М. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Лист-звернення ГО ФК "Рогатин" Рогатин щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету 

ІФФФ (протокол № 10 від 11.10. 2017 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. Залишити в силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 11.10. 2017 року 

(протокол № 10 – п. № ІІІ/2; ІІІ/3; ІІІ/4). 

3. Скасувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ІФФФ від 11.10. 2017 року (протокол 

№ 10 – п. № ІІІ/5; ІІІ/6). 

4. За неадекватну поведінку вболівальників та систематичне використання ними піротехнічних 

засобів, зокрема і під час календарного матчу першості області з футболу між командами ФК 

"Рогатин" Рогатин – "Нептун-Покуття" Заболотів зобов’язати ФК "Рогатин" Рогатин провести 

календарний матч 1/4 розіграшу Кубка області з футболу сезону 2017-2018 років між командами ФК 

"Рогатин" Рогатин – ФК "Калуш" Калуш (19 жовтня 2017 року) на стадіоні "Міський" у місті Рогатин 

за умови дискваліфікації фан-сектора ФК "Рогатин" Рогатин. 

5. Рекомендувати Виконавчій адміністрації ІФФФ прописати та направити керівництву ФК "Рогатин" 

Рогатин умови дискваліфікації фан-сектора під час проведення матчу ФК "Рогатин" Рогатин – ФК 

"Калуш" Калуш (19 жовтня 2017 року). 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 

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 голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравця дорослого складу ФК "Рогатин" Рогатин М. Товстого на 3 (три) 

календарні гри обласних змаганнях з футболу та умовно до кінця сезону 2017-2018 років. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про ситуацію, яка склалась перед початком календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2017-

2018 років між командами "Колос Городенківщини" Городенка – ФК "Калуш" Калуш (U-18).  

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 "Калуш" Калуш (U-18) за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2017-2018 років. 

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

Городенківщини" Городенка технічну перемогу (+:–). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

   Голова КДК    П. Попадинець 

   

 

  Секретар    В. Ольшанецький 


