
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

29 травня 2019 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: Маковійчук Назарій (ФК «Турка» Турка, дорослі склади), 

Хома Андрій («Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ, дорослі склади), Грицаєнко 

Назар («Гуцульщина-Сандаліно» Косів, U-18), Шепчук Юрій («Гуцульщина-

Сандаліно» Косів, U-18), Пипчак Олександр (ФК «Рогатин» Рогатин, U-18), Куртяник 

Олег («Бескид» Надвірна, дорослі склади). 

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: Маковійчук Назарій (ФК 

«Турка» Турка, дорослі склади) – 3 гри, Хома Андрій («Прикарпаття-Тепловик» 

Івано-Франківськ, дорослі склади) – 2 гри, Грицаєнко Назар («Гуцульщина-

Сандаліно» Косів, U-18) – 3 гри, Шепчук Юрій («Гуцульщина-Сандаліно» Косів, U-

18) – 3 гри, Пипчак Олександр (ФК «Рогатин» Рогатин, U-18) – 3 гри, Куртяник Олег 

(«Бескид» Надвірна, дорослі склади) – 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: 

Про участь дискваліфікованого гравця Н. Чуплака у складі «Гуцульщина-Сандаліно» 

Косів (U-18) під час календарного матчу першості ДЮФЛІФО сезону 2018-2019 років 

між командами ФК «Рогатин» Рогатин - «Гуцульщина-Сандаліно» Косів. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі 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 Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2018-2019 

років залишити в силі результат та технічні дані матчу за участю команд ФК 

«Рогатин» Рогатин - «Гуцульщина-Сандаліно» Косів (U-18) (7:2 на користь 

команди ФК «Рогатин»). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати 

«Гуцульщина-Сандаліно» Косів (U-18) до 07 червня ц.р. сплатити ІФФФ 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. за участь у матчі 

дискваліфікованого футболіста. 

4. 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 

 

 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію виконавчого директора ГС «ДЮФЛІФО» М. Васильківа про ситуацію, яка 

склалась довкола проведення календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО сезону 2018-

2019 років між командами ФК «Турка» Турка – «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. Оголосити перерву в розгляді даного питання до наступного засідання КДК 

ІФФФ та запросити на наступне засідання КДК ІФФФ для надання додаткової 

інформації виконавчого директора ГС «ДЮФЛІФО» п. М. Васильківа. 

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 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про ситуацію, яка склалася перед початком календарного матчу першості області з 

футболу сезону 2018-2019 років між командами «Козацький острів» Чорнолізці – 

«Прут» Делятин (дорослі склади). 

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 Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2018-2019 

років зарахувати технічну перемогу ФК «Козацький острів» Чорнолізці (+;-), 

відповідно команді «Прут» Делятин – технічну поразку (-;+), за недотримання вимог 

стосовно оформлення документації перед початком матчу, а саме: відсутність 

паспортів футболістів гравців ФК «Прут» Делятин. 

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 

 

   

 

  Голова КДК     Ю.Петраш 

 

 Секретар      Я. Герега 


