
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

26 червня 2019 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 неявку «Карпати» Болехів (U-18) на календарний матч першості ДЮФЛІФО сезону 2018-2019 

років між командами «Пробій» Городенка - «Карпати» Болехів. 

В обговоренні даного питання взяли 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 та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

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

«Пробій» Городенка (U-18) технічну перемогу (+:–). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Карпати» Болехів до 07 липня 

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 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Про неявку ФК «Рогатин» (дорослі склади) на календарний матч першості області з футболу сезону 

2018-2019 років між командами «Покуття» Коломия – ФК «Рогатин» (дорослі склади). 

В обговоренні даного питання взяли 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 та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

зарахувати команді ФК «Рогатин» (дорослі склади) технічну поразку (–:+), відповідно команді 

«Покуття» Коломия (дорослі склади) технічну перемогу (+:–). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Рогатин» (дорослі склади) 

до 07 липня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3000,00 грн. (за неявку 

на матч першості області). 

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 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про участь дискваліфікованого гравця у складі «Нафтовик» Долина (U-18) І. Белінського під час 

календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО з футболу сезону 2018-2019 років між командами 

«Нафтовик» Долина – «Бескид» Надвірна (U-18). 

В обговоренні даного питання прийняли участь усі 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 змагань залишити в силі результат вищевказаного матчу (4:0 на 

користь «Бескид» Надвірна – U-18). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Нафтовик» Долина (U-18) до 07 

липня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. (участь у матчі 

дискваліфікованого 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 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про участь дискваліфікованого гравця у складі «Гуцульщина-Сандаліно» Косів (U-18) Б. 

Монастирецького під час календарного матчу першості ДЮФЛІФО з футболу сезону 2018-2019 років 

між командами «Нептун-Покуття» Заболотів – «Гуцульщина-Сандаліно» Косів (U-18). 

В обговоренні даного питання прийняли участь усі 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 змагань залишити в силі результат вищевказаного матчу (11:1 на 

користь «Нептун-Покуття» Заболотів – U-18). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати «Гуцульщина-Сандаліно» Косів 

(U-18) до 07 липня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. 

(участь у матчі дискваліфікованого 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 

 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Про інцидент, який мав місце під час проведення календарного матчу першості області з футболу 

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

(дорослі склади, матч був припинений на 48 хв. через те, що в команді «Хутровик» Тисмениця на полі 

залишилось 6 гравців). 

В обговоренні даного питання взяли 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 та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

зарахувати команді «Хутровик» Тисмениця (дорослі склади) технічну поразку (–:+), відповідно 

команді «Козацький острів» Чорнолізці (дорослі склади) 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» - немає 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Апеляцію команди «Бабин Зарічний» на рішення КДК та Апеляційного комітету Федерації футболу 

Калуського району. 

В обговоренні даного питання взяли 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. Залишити в силі рішення КДК та Апеляційного комітету Федерації футболу Калуського району 

щодо результату матчу за участю команд «Бабин Зарічний» - «Вістова» (3:2 на користь команди 

«Вістова»). 

3. Рекомендувати органам управління Федерації футболу Калуського району напередодні сезону 

2019-2020 років привести у відповідність до регламентних документів УАФ та ІФФФ (зокрема, 

регламент з питань статусу та трансферів гравців ФФУ) регламентуючі документи змагань з 

футболу, які відбуваються під егідою ФФКР. 

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 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Звернення представника команди «Водники» щодо бездіяльності керівництва Галицької РФФ 

(невиконання рішення КДК Галицької РФФ). 

В обговоренні даного питання взяли 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. 

3. Витребувати в керівництва Галицької РФФ рапорт арбітра матчу чемпіонату Галицького району 

між командами «Водники» - «Тустань» для розгляду даного питання по суті та представити даний 

рапорт на наступне засідання КДК ІФФФ, яке відбудеться 03 липня ц.р. о 12-ій годині. 

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 


