
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Апеляційного комітету  

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 
 

07 грудня 2021 року                                                                                           м. Івано-Франківськ 

Початок о 15:00 годині 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ АК "ІФАФ": 

Кошик О. – голова комітету 

Лаврів О. – заступник голови комітету 

Мандрик В. – член комітету 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лабенський В. – спостерігач арбітражу-делегат «ІФАФ» 

Салаш І. – арбітр «ІФАФ» 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про апеляцію "Карпати" Старі Богородчани на рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету "ІФАФ" від 20 жовтня 2021 року (протокол № 3) щодо сплати грошового 

обов’язкового внеску у розмірі 1000,00 грн. за недисципліновану поведінку вболівальників 

«Карпати» Старі Богородчани під час календарного матчу першості області з футболу сезону 

2021-2022 років між командами «Гуцульщина» Косів – «Карпати» Старі Богородчани. 

2. Про апеляцію МФК «Покуття» Коломия на рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету «ІФАФ» від 24 листопада 2021 року (протокол № 5) щодо позбавлення МФК 

«Покуття» Коломия 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату Івано-Франківської 

області з футболу сезону 2021-2022 років за систематичне (більше двох разів) невиконання 

рішень керівних органів «ІФАФ» та рішень КДК «ІФАФ». 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика про апеляцію "Карпати" 

Старі Богородчани на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету "ІФАФ" від 20 жовтня 

2021 року (протокол № 3) щодо сплати грошового обов’язкового внеску у розмірі 1000,00 

грн. за недисципліновану поведінку вболівальників «Карпати» Старі Богородчани під час 

календарного матчу першості області з футболу сезону 2021-2022 років між командами 

«Гуцульщина» Косів – «Карпати» Старі Богородчани. 

В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. 

Кошика, Апеляційний комітет, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика прийняти до відома. 

2. Залишити в силі рішення КДК "ІФАФ" від 20 жовтня 2021 року (протокол №3). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 
«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика про апеляцію МФК 

«Покуття» Коломия на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету «ІФАФ» від 24 

листопада 2021 року (протокол № 5) щодо позбавлення МФК «Покуття» Коломия 3 (трьох) 

очок у турнірній таблиці чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 2021-2022 

років за систематичне (більше двох разів) невиконання рішень керівних органів «ІФАФ» та 

рішень КДК «ІФАФ». 

В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. 

Кошика, Апеляційний комітет, - 

 



ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика прийняти до відома. 

2. Задовільнити апеляцію МФК «Покуття» Коломия на рішення Контрольно-

дисциплінарного комітету «ІФАФ» від 24 листопада 2021 року (протокол № 5) щодо 

позбавлення МФК «Покуття» Коломия 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату Івано-

Франківської області з футболу сезону 2021-2022 років за систематичне (більше двох разів) 

невиконання рішень керівних органів «ІФАФ» та рішень КДК «ІФАФ». 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати МФК «Покуття» 

Коломия до 21 березня 2022 року сплатити «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 

2 000,00 грн. за повторне невиконання рішень керівних органів «ІФАФ» та КДК «ІФАФ». 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 

 

 

 

 

Голова АК "ІФАФ"    О. Кошик 

                                   

 

 

Секретар АК "ІФАФ"       В. Мандрик 


