
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 
 

17 квітня 2019 року       м. Івано-Франківськ 

Початок о 13-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: 

Апеляцію ФК «Слобода» (Галицький район) на рішення КДК та АК Галицької РФФ. 

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. Зобов’язати голову Галицької РФФ (п. І. Бабій) забезпечити явку представників 

ФК «Слобода», представників ФК «Мединя» та офіційних осіб  (бригаду арбітрів) 

матчу ¼ розіграшу Кубка Галицького району між командами ФК «Мединя» - ФК 

«Слобода» на наступне засідання КДК ІФФФ, яке відбудеться 24 квітня ц.р. о 12-ій 

год. для додаткових пояснень щодо інциденту, який мав місце під час проведення 

вищевказаного матчу. 

3. Запросити голову Галицької РФФ (п. І. Бабій) з’явитись на засідання КДК 

ІФФФ, яке відбудеться 24 квітня ц.р. о 12-ій год., та надати для розгляду Регламент 

чемпіонату, першості, розіграш Кубку та Суперкубку Галицького району з футболу 

сезону 2018-2019 років. 

4. Зобов’язати відповідального секретаря ІФФФ (п. О. Волосянко) запросити для 

участі в засіданні КДК ІФФФ, яке відбудеться 24 квітня ц.р. о 12-ій год., гравця 

дорослого складу НФК «Бурштин» Гречуха І. та гравця дорослого складу 

«Хутровик» Тисмениця Харіва М. для додаткових пояснень щодо інциденту, який 

мав місце під час проведення вищевказаного матчу. 

5. 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 



 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про дискваліфікацію гравця дорослого складу «Пробій» Городенка Сташко А. 

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 рішення Комітету арбітрів ІФФФ (постанова №3/1 від 

15.04.2019 р.) звільнити від дискваліфікації гравця дорослого складу «Пробій» 

Городенка Сташко А. 

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» - немає 

 

   

 

 

 

 

  Голова КДК     Ю.Петраш 

   

 

 

 Секретар      Я. Герега 


