
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

26 вересня 2018 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-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 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Грушецький Максим («Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ, U-18). 

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 гравця, який був вилучений з поля: Грушецький Максим («Прикарпаття-Тепловик» 

Івано-Франківськ, U-18) – 3 гри. 

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

ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Доповідну записку директора ГС «Академія НФК «Ураган» В.Я. Слободяна щодо участі в календарному 

матчі чемпіонату ДЮФЛІФО між командами НФК «Ураган» - ДЮСШ №3 (U-16) гравців у складі ДЮСШ 

№3, які згідно Регламенту чемпіонату ДЮФЛІФО не мали права брати участь в цій грі. 

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. За порушення вимог Регламенту чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2018-2019 років (ст. 7, п. 8) зарахувати 

команді ДЮСШ №3 (U-16) технічну поразку (-;+), відповідно команді НФК «Ураган» (U-16) технічну 

перемогу (+;-). 

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

п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 4 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - 1 особа 

 

 

   Голова КДК    Ю. Петраш 

  

  Секретар    Я. Герега 


