
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

08 травня 2019 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 

 

І. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 

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. 

Вивчивши додаткові матеріали та враховуючи звернення ФК «Слобода», а також 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. Залишити в силі рішення КДК та АК Галицької РФФ щодо ситуації, яка склалась довкола 

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

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 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Долотко Ігор  («Козацький острів» Чорнолізці, дорослі склади), Бойчук 

Валентин («Пробій» Городенка, U-18), Цимбалістий Сергій (ФК «Рогатин», 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. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Долотко Ігор  («Козацький острів» 

Чорнолізці, дорослі склади) – 2 гри, Бойчук Валентин («Пробій» Городенка, U-18) – 5 ігор, 

Цимбалістий Сергій (ФК «Рогатин», U-18) – 5 ігор. 

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 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата матчу НФК «Бурштин» – «Бескид» Надвірна (дорослі 

склади) п. В. Луцького про використання піротехнічних засобів під час проведення 01 травня 2019 

року календарного матчу ¼ розіграшу Кубка області з футболу сезону 2018-2019 років. 

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 голови КДК ІФФФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати НФК «Бурштин» Бурштин  

сплатити ІФФФ до 17 травня 2019 року грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень 

за використання піротехнічних засобів під час календарного матчу ¼ розіграшу Кубка області з 

футболу сезону 2018-2019 років. 

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 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про неявку ФК «Карпати» Болехів (U-18) на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 2018-

2019 років між командами «Гуцульщина-Сандаліно» Косів – «Карпати» Болехів. 

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. За порушення вимог Регламенту та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

зарахувати команді «Карпати» Болехів  (U-18) технічну поразку (-;+), відповідно команді 

«Гуцульщина-Сандаліно» Косів (U-18) технічну перемогу (+;-). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Карпати» Болехів (U-18) 

до 17 травня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. (за 

неявку на матч першості ДЮФЛІФО). 

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 

  



 

V. СЛУХАЛИ: 

Про участь дискваліфікованого гравця С. Дака у складі «Покуття» Коломия під час календарного 

матчу першості області з футболу сезону 2018-2019 років між командами «Нептун-Покуття» 

Заболотів - «Покуття» Коломия (дорослі склади). 

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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зарахувати «Покуття» Коломия 

технічну поразку (-:+), відповідно команді «Нептун-Покуття» Заболотів – технічну перемогу (+:) 

– за участь у матчі у складі «Покуття» Коломия дискваліфікованого гравця. 

Результати голосування: 

«За» - 4 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

   

 

 

 

 

  Голова КДК     П. Попадинець 

   

 

 

 Секретар     Я. Герега 


