
ПРОТОКОЛ № 25 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

27 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 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Берчак Тарас («Бескид» Надвірна), Мула Андрій (НФК «Бурштин», 

U-18), Біланич Іван («Придністров’я» Тлумач, U-18), Костюк Євген («Касова» Бовшів, U-

18), Плівчук Сергій (ФК «Угорники», U-18), Амброзяк Олександр (ФК «Угорники», 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: Берчак Тарас («Бескид» Надвірна) – 1 

гра, Мула Андрій (НФК «Бурштин», U-18) – 1 гра, Біланич Іван («Придністров’я» Тлумач, 

U-18) – 1 гра, Костюк Євген («Касова» Бовшів, U-18) – 2 гри, Плівчук Сергій (ФК 

«Угорники», U-18) – 2 гри, Амброзяк Олександр (ФК «Угорники», 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 чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2017-2018 

років між командами ФК «Галич» – ФК «Битків» (U-18). 

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 ФК «Галич» (U-18) за порушення Регламенту обласних змагань з 

футболу сезону 2017-2018 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зарахувати футбольній команді 

ФК ФК «Галич» (U-18) технічну поразку (-:+), відповідно команді ФК «Битків» (U-18) – 

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: 

Про неявки на матчі: 

•  «Покуття» Коломия - на календарний матч першості області з футболу сезону 2017-

2018 років між командами ФК «Рогатин» - «Покуття» Коломия. 

•  «Вовки» Вовчківці - на календарний матч першості області з футболу сезону 2017-

2018 років між командами «Хутровик» Тисмениця - «Вовки» Вовчківці. 

•  «Вовки» Вовчківці (U-18) - на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 2017-

2018 років між командами «Хутровик» Тисмениця - «Вовки» Вовчківці. 

•  «Черемош» Верховина (U-18) - на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 

2017-2018 років між командами «Медик-Лісівник» Солотвин - «Черемош» 

Верховина. 

•  СФК «Богородчани» (U-18) - на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 2017-

2018 років між командами «Нептун-Покуття» Заболотів – СФК «Богородчани». 

•  «Старт» Гвіздець (U-18) - на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 2017-2018 

років між командами «Кремінь» Пістинь - «Старт» Гвіздець. 

•  ФК «Турка» (U-18) - на календарний матч чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2017-2018 

років між командами «Тепловик-ДЮСШ №3» Івано-Франківськ – ФК «Турка». 

•  «Нафтовик» Долина (U-18) - на календарний матч чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2017-

2018 років між командами «Колос Городенківщини» Городенка – «Нафтовик» 

Долина. 

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. Зарахувати футбольній команді «Покуття» Коломия технічну поразку (-:+), відповідно 

команді ФК «Рогатин» – технічну перемогу (+:-). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Покуття» Коломия 

сплатити ІФФФ до 06 липня ц.р. грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 грн. (за 

неявку на матч). 

4. Зарахувати футбольній команді «Вовки» Вовківці технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Хутровик» Тисмениця – технічну перемогу (+:-). 

5. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Вовки» Вовчківці 

сплатити ІФФФ до 06 липня ц.р. грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 грн. (за 

неявку на матч). 

6. Зарахувати футбольній команді «Вовки» Вовчківці (U-18) технічну поразку (-:+), 

відповідно команді «Хутровик» Тисмениця (U-18) – технічну перемогу (+:-) 

7. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Вовки» Вовчківці (U-

18) сплатити ІФФФ до 06 липня ц.р. грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. 

(за неявку на матч). 

8. Зарахувати футбольній команді «Черемош» Верховина (U-18) технічну поразку (-:+), 

відповідно команді «Медик-Лісівник» Солотвин (U-18) – технічну перемогу (+:-). 

9. Зарахувати футбольній команді СФК «Богородчани» (U-18) технічну поразку (-:+), 

відповідно команді «Нептун-Покуття» Заболотів (U-18) – технічну перемогу (+:-). 



10. Зарахувати футбольній команді «Старт» Гвіздець (U-18) технічну поразку (-:+), 

відповідно команді «Кремінь» Пістинь (U-18) – технічну перемогу (+:-). 

11. Зарахувати футбольній команді ФК «Турка» (U-18) технічну поразку (-:+), відповідно 

команді «Тепловик-ДЮСШ №3» Івано-Франківськ (U-18) – технічну перемогу (+:-). 

12. Зарахувати футбольній команді «Нафтовик» Долина (U-18) технічну поразку (-:+), 

відповідно команді «Колос Городенківщини» Городенка (U-18) – технічну перемогу (+:-). 

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

директора ІФФФ п. В. Сікору. 

 

 

 

 

 

 

 

  Заступник голови КДК    П. Попадинець 

  

 

 Секретар     Я. Герега 


