
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

09 жовтня 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: Дяків Роман («Нафтовик» Долина, дорослі склади), Чиж Владислав 

(«Вихор» Ямниця, дорослі склади), Завальнюк Іван («Прут» Делятин, юнацькі 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, яких було вилучено з поля: Дяків Роман («Нафтовик» Долина, 

дорослі склади) – 2 гри, Чиж Владислав («Вихор» Ямниця, дорослі склади) – 3 гри, Завальнюк 

Іван («Прут» Делятин, юнацькі склади) – 2 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: 

Рапорти спостерігача арбітражу ІФФФ п. Я. Кобиляка та арбітра ІФФФ п. І. Салаша про 

інцидент, що мав місце під час календарного матчу чемпіонату області з футболу, який відбувся 

06.10.2019 року між командами «Пробій» (Городенка) – «Карпати» (Брошнів-Осада) (дорослі 

склади). 

В обговоренні даного питання взяли 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. За порушення вимог Регламенту та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

зарахувати команді «Пробій» Городенка (дорослі склади) технічну поразку (–:+), відповідно 

команді «Карпати» Брошнів-Осада (дорослі склади) технічну перемогу (+:–). 



 

3. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Пробій» Городенка до 18 жовтня ц.р. 

сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 грн. (за незабезпечення 

безпеки бригади арбітрів під час матчу). 

4. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Пробій» Городенка до 18 жовтня ц.р. 

сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за відсутність працівника 

правоохоронних органів під час матчу). 

5. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ дискваліфікувати (умовно) 

домашній (основний) футбольний стадіон команди «Пробій» Городенка (стадіон «Колос» м. 

Городенка) до кінця футбольного сезону 2019-2020 років. 

6. 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: 

Про інцидент, який мав місце перед початком календарного матчу першості ДЮФЛІФО (U-18), 

який відбувся 06.10.2019 року між командами «Гуцульщина-ДЮСШ» (Косів) – «Варатик» 

(Коломия). 

В обговоренні даного питання взяли 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. Суворо попередити керівництво ФК «Варатик» Коломия за спробу порушення вимог 

Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2019-2020 років. 

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: 

Рапорт арбітра М. Рибчака про те, що матч чемпіонату ДЮФЛІФО (U-18) між командами 

«Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ – ФК «Турка» було припинено на 46 хв. у зв’язку з 

тим, що у складі ФК «Турка» на полі залишилось менше 7-ми гравців. 

В обговоренні даного питання взяли 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. За порушення вимог Регламенту та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ 

зарахувати ФК «Турка» Турка (U-18) технічну поразку (–:+), відповідно команді «Прикарпаття-

Тепловик» Івано-Франківськ (U-18) технічну перемогу (+:–). 

3. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК «Турка» Турка (U-18) до 18 жовтня ц.р. 

сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 грн. (команда прибула на матч 

у неповному складі, і матч було припинено через те, що в команді на полі залишилось менше 7-

ми футболістів). 

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 

 

 

 

 

 

 

Голова КДК ІФФФ Ю. Петраш 

 

 

Секретар КДК ІФФФ Я. Герега 


