
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

02 листопада 2017 року        м. Івано-Франківськ 

Початок о 14-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Петраш Ю.Л. – голова КДК 

Попадинець П.В. - заступник голови КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Бойко М.Я. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Клим Т. – перший заступник голови ІФФФ 

Сікора В. – заступник голови, виконавчий директор ІФФФ 

Монастирський В. – заступник голови ІФФФ 

Волосянко О. – відповідальний секретар ІФФФ 

Вовкович Б. – спостерігач арбітражу-делегат ІФФФ 

Туєв Д.– гравець ФК "Дебеславці" 

Кубаєвич В.- гравець ФК "Дебеславці" 

Кифяк В.- гравець ФК "Дебеславці" 

Татумірак Р. – віце-президент ДЮСШ "Надія Прикарпаття" 

Мотичко В. – тренер Галицької ДЮСШ 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. Б. Вовковича про інциденти, які мали місце під час 

та після календарного матчу розіграшу Кубку чемпіонів міст та районів області з футболу сезону 

2017-2018 років між командами "Обрій" Чернятин – ФК "Дебеславці" Дебеславці.  

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво "Обрій" Чернятин за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2017-2018 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ суворо попередити тренера ФК "Обрій" 

Чернятин І. Данилюка. 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ суворо попередити гравців ФК "Дебеславці" 

Дебеславці Д. Туєва, В. Кубаєвича та В. Кифяка та  дискваліфікувати (умовно) на 5 календарних 

матчів у змаганнях, які проводяться на території Івано-Франківської області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого директора 

ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - одноголосно. 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про запис в рапорті арбітра ІФФФ Р. Дорошенка та протест спортивного директора ФК "Академія-

Ліцей" О. Дем’янчука щодо участі підставного гравця у складі Галицької ДЮСШ під час 

календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2017-2018 років між командами "Академія-

Ліцей" Івано-Франківськ – Галицька ДЮСШ (U-14). 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Суворо попередити тренера футбольної команди Галицької ДЮСШ В. Мотичка за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Зарахувати футбольній команді Галицької ДЮСШ (U-14) технічну поразку (–:+), відповідно 

команді "Академія-Ліцей" Івано-Франківськ – технічну перемогу (+:–). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати Галицьку ДЮСШ до 10 

листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчі підставного гравця). 

5. Зобов’язати голову Комітету з проведення змагань ІФФФ п. В. Сікору вилучити паспорт 

футболіста Безверхіва Максима Любомировича (27.08. 2004 р.н., № 22124898). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого директора 

ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - 3 

"Проти" - 2 

"Утримався" - немає 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців:  

Гладенький Віталій ("Карпати" Брошнів-Осада), Базюк Андрій ("Колос Городенківщини" 

Городенка), Голіней Юрій (ФК "Дебеславці"), Назарук Михайло ("Козацький острів" Чорнолізці), 

Байдачок Василь ("Вихор" Ямниця), Лазарович Василь ("Покуття" Коломия), Чобан Андрій ("Вовки" 

Вовчківці), Никифорук Іван ("Вовки" Вовчківці), Федорин Ростислав  (ФК "Калуш"), Михайлишин 

Олег ("Карпати" Брошнів-Осада, U-18), Дем’янчук Володимир (ФК "Битків", U-18), Опайнистий 

Костянтин (ФК "Калуш", U-18), Рахлевич Максим (Рогатинська ДЮСШ, U-16). 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Гладенький Віталій ("Карпати" Брошнів-

Осада) – 1 гра, Базюк Андрій ("Колос Городенківщини" Городенка) – 1 гра, Голіней Юрій (ФК 

"Дебеславці") – 1 гра, Назарук Михайло ("Козацький острів" Чорнолізці) – 1 гра, Байдачок Василь 

("Вихор" Ямниця) – 1 гра, Лазарович Василь ("Покуття" Коломия) – 1 гра, Чобан Андрій ("Вовки" 

Вовчківці) – 1 гра, Никифорук Іван ("Вовки" Вовчківці) – 3 гри, Федорин Ростислав  (ФК "Калуш") – 

1 гра, Михайлишин Олег ("Карпати" Брошнів-Осада, U-18) – 1 гра, Дем’янчук Володимир (ФК 

"Битків", U-18) – 1 гра, Опайнистий Костянтин (ФК "Калуш", U-18) – 2 гри, Рахлевич Максим 

(Рогатинська ДЮСШ, U-16) – 2 гри. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого директора 

ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - 3 

"Проти" - 2 

"Утримався" - немає 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про неявку Яремчанської ДЮСШ (U-14 та U-16) на календарний матч чемпіонату ДЮФЛІФО 

сезону 2017-2018 років між командами НФК "Ураган" Івано-Франківськ – Яремчанська ДЮСШ (U-

14 та U-16). 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Суворо попередити футбольну команду Яремчанської ДЮСШ за порушення Регламенту 

обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Зарахувати футбольній команді Яремчанської ДЮСШ (U-14 та U-16) технічну поразку (–:+), 

відповідно команді НФК "Ураган" Івано-Франківськ (U-14 та U-16) – технічну перемогу (+:–). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - одноголосно. 

V. СЛУХАЛИ: 

Про інцидент, який мав місце перед початком календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 

2017-2018 років між командами ДЮФК "Ніка-05" Івано-Франківськ – Богородчанська ДЮСШ (U-

16) (команда Богородчанської ДЮСШ з’явилась на гру без заявочного листа). 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Суворо попередити футбольну команду Богородчанської ДЮСШ за порушення Регламенту 

обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Зарахувати футбольній команді Богородчанської ДЮСШ (U-16) технічну поразку (–:+), 

відповідно команді ДЮФК "Ніка-05" Івано-Франківськ (U-16) – технічну перемогу (+:–). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - 4 

"Проти" - немає 

"Утримався" - 1 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Лист Виконавчого комітету Болехівської міської ради про те, що команда ФК "Карпати" Болехів 

припиняє участь у чемпіонаті області з футболу сезону 2017-2018 років. 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 



Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. У відповідності до листа Виконавчого комітету Болехівської міської ради та Дисциплінарного 

Кодексу ІФФФ, Комітету з проведення змагань ІФФФ (голова п. В. Сікора) виключити ФК 

"Карпати" Болехів із складу учасників чемпіонату області з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. У відповідності до Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2017-2018 років та 

Дисциплінарного Кодексу ІФФФ, Комітету з проведення змагань ІФФФ (голова п. В. Сікора) 

анулювати результати матчів за участю ФК "Карпати" Болехів в чемпіонаті області з футболу сезону 

2017-2018 (дорослий склад та U-18). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - одноголосно. 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Службову записку спеціаліста ІФФФ І. Фреїка щодо участі в матчах обласних змагань з футболу 

дискваліфікованих футболістів, а саме: 

• Рибенчук Василь ("Черемош" Верховина; матчі "Черемош" Верховина – "Старт" Гвіздець, 

"Кремінь" Пістинь – "Черемош" Верховина та "Черемош" Верховина – "Медик-Лісівник" 

Солотвин). 

• Мицканюк Василь ("Черемош" Верховина – U-18, матчі "Черемош" Верховина – "Старт" 

Гвіздець, "Кремінь" Пістинь – "Черемош" Верховина та "Черемош" Верховина – "Медик-Лісівник" 

Солотвин (U-18). 

• Борчук Вадим ("Вовки" Вовчківці – U-18, матчі "Нептун-Покуття" Заболотів – "Вовки" 

Вовчківці (U-18), "Вовки" Вовчківці – "Хутровик" Тисмениця. 

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

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво "Черемош" Верховина за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

3. Зарахувати футбольній команді "Черемош" Верховина технічні поразки (–:+), відповідно 

командам "Старт" Гвіздець, "Кремінь" Пістинь та "Медик-Лісівник" Солотвин – технічні перемоги 

(+:-). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Черемош" Верховина до 

10 листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1500,00 грн. за 

порушення Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчах дискваліфікованого 

футболіста В. Рибенчука). 

5. Зарахувати футбольній команді "Черемош" Верховина (U-18) технічні поразки (–:+), 

відповідно командам "Старт" Гвіздець (U-18), "Кремінь" Пістинь (U-18) та "Медик-Лісівник" 

Солотвин (U-18) – технічні перемоги (+:–). 

6. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Черемош" Верховина (U-

18) до 10 листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1500,00 грн. за 

порушення Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчах дискваліфікованого 

футболіста В. Мицканюка). 



7. Суворо попередити керівництво ФК "Вовки" Вовчківці за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2017-2018 років. 

8. Зарахувати футбольній команді "Вовки" Вовчківці (U-18) технічні поразки (–:+), відповідно 

командам "Нептун-Покуття" Заболотів (U-18) та "Хутровик" Тисмениця (U-18) – технічні перемоги 

(+:–). 

9. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Вовки" Вовчківці (U-18) 

до 10 листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 грн. за 

порушення Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчах дискваліфікованого 

футболіста В. Борчука). 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

"За" - одноголосно. 

 

 

 

 

 

  Голова КДК    Ю. Петраш 

   

 

 Секретар    Я. Герега 


