
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

03 жовтня 2018 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині                     вул. Чорновола, 80 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Петраш Ю.Л. – голова КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Бойко М.Я. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Маруняк Ігор  (ФК «Угорники», U-18), Паньківський Віктор (ФК «Рогатин», 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 гравців, які були вилучені з поля: Маруняк Ігор  (ФК «Угорники», U-18), 

Паньківський Віктор (ФК «Рогатин», U-18) – 2 гри. 

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

ІФФФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 осіб 

«Проти» - 1 особа 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Звернення Коломийської РФФ щодо невідповідності заявочної документації команди «Перспектив» Рашків 

(Городенківський р-н), а саме: фактично пред’явлений паспорт футболіста Безкоровайний Іван Васильович 

на матчі групового етапу Кубка чемпіонів міст та районів області Перспектив Рашків – Сокіл Коршів не 

відповідає профілю гравця в Єдиній базі даних ФФУ. 

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 зарахувати команді «Перспектив» Рашків технічну поразку (-;+), 

відповідно команді «Сокіл» Коршів технічну перемогу (+;-). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Перспектив» Рашків  сплатити ІФФФ 

до 19 жовтня 2018 року грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень (за участь в матчі 

підставного гравця). 

4. 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» - немає 

 

   Голова КДК    Ю. Петраш 

  Секретар    Я. Герега 


