
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

20 червня 2018 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Попадинець П.В. – заступник голови КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Бойко М.Я. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

ЗАПРОШЕНІ: 

Волосянко Олег – відповідальний секретар ІФФФ. 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Квич Василь (СФК «Богородчани», U-18), Дронюк Олександр 

(«Старт» Гвіздець, U-18). 

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 заступника голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Квич Василь (СФК «Богородчани», U-

18), Дронюк Олександр («Старт» Гвіздець, U-18) – 1 гра. 

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

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про ситуацію, що склалася перед початком матчу першості області з футболу сезону 2017-

2018 років між командами «Покуття» Коломия – «Касова» Бовшів (дорослі склади). 

В обговоренні даного питання прийняли участь 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 заступника голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити «Покуття» Коломия за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2017-2018 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зарахувати футбольній команді 

«Покуття» Коломия технічну поразку (-:+), відповідно команді «Касова» Бовшів – технічну 

перемогу (+:-) (за невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів та 

футбольних полів Регламентом обласних змагань з футболу). 

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

виконавчого директора ІФФФ п. В. Сікору. 

 

 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 

Про фінансову заборгованість футбольних клубів (команд) – учасників чемпіонату, 

першості, розіграшу Кубку області з футболу сезону 2017-2018 рр. перед Івано-

Франківською обласною федерацією футболу. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, 

Контрольно-дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

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

2. Зобов’язати футбольні клуби (команди) учасників чемпіонату, першості, розіграшу 

Кубку області з футболу сезону 2017-2018 рр. - до 22 червня 2018 року ліквідувати 

фінансову заборгованість перед ІФФФ. 

3. У випадку невиконання рішення КДК ІФФФ до 22.06. ц.р., зобов’язати Комітет з 

проведення змагань ІФФФ позбавити футбольний клуб (команду) 3-х (трьох) очок 

(дорослий склад, U-18) в турнірних таблицях (згідно додатку № 2 Регламенту обласних 

змагань з футболу. Дисциплінарний кодекс ІФФФ -  розділ 3, п. 5).  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

  Заступник голови КДК    П. Попадинець 

  

 

 Секретар     Я. Герега 


