
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної асоціації футболу 

02 червня 2021 року м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині вул. Чорновола, 80 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФАФ: 

Петраш Ю.Л. – голова КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра та спостерігача арбітражу матчу «Сокільське» Тюдів – ФК «Турка» пп. Р. Остапчука та 

І. Овчара про інцидент, що мав місце після закінчення календарного матчу чемпіонату області з 

футболу між командами «Сокільське» Тюдів – ФК «Турка». 

В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ відсторонити від виконання службових функцій президента ФК «Турка» п. М. 

Червінського до кінця сезону 2020-2021 років за грубі, неетичні випади на адресу асистента арбітра 

після закінчення календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами «Сокільське» 

Тюдів – ФК «Турка». 

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

кодексу ІФАФ дискваліфікувати на 5 (п’ять) матчів обласних змагань з футболу гравця ФК «Турка» 

В. Червінського за бійку на стадіоні після закінчення календарного матчу чемпіонату області з футболу 

між командами «Сокільське» Тюдів – ФК «Турка». 

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

кодексу ІФАФ дискваліфікувати на 3 (три) матчі обласних змагань з футболу гравця «Сокільське» 

Тюдів Ю. Радиша за бійку на стадіоні після закінчення календарного матчу чемпіонату області з 

футболу між командами «Сокільське» Тюдів – ФК «Турка». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра матчу «Колос Городенківщини» Вільхівці - «Обрій» Чернятин п. О. Музики про 

поведінку віце-президента «Обрій» Чернятин п. В. Михайлюка в перерві календарного матчу першості 

області з футболу між командами «Колос Городенківщини» Вільхівці - «Обрій» Чернятин. 

В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

 



ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ суворо попередити віце-президента «Обрій» Чернятин п. В. Михайлюка за неетичну, 

некоректну поведінку в перерві календарного матчу першості області з футболу між командами 

«Колос Городенківщини» Вільхівці - «Обрій» Чернятин. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Ківнюк Роман («Карпати» Кути). 

В обговоренні даного питання взяли участь присутні на засіданні члени Контрольно-дисциплінарного 

комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравця, якого було вилучено з поля: Ківнюк Роман («Карпати» Кути) – 2 гри. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра та спостерігача арбітражу матчу «Покуття» Коломия – «Карпати» Брошнів-Осада пп. І. 

Загнибіди та В. Гереги про інцидент, що мав місце після закінчення календарного матчу чемпіонату 

області з футболу між командами «Покуття» Коломия – «Карпати» Брошнів-Осада. 

В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати «Покуття» Коломия сплатити ГС «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок 

у розмірі 2000,00 грн. за незабезпечення громадського порядку на стадіоні після закінчення 

календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами «Покуття» – «Карпати» Брошнів-

Осада. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

 

 



Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

V. СЛУХАЛИ: 

Про винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «вилучення» («червона» картка) 

представнику ФК «Студінка» Л. Скульському під час календарного матчу розіграшу Кубка чемпіонів 

міст та районів області з футболу між командами ФК «Збора» – ФК «Студінка». 

В обговоренні даного питання взяли участь присутні на засіданні члени Контрольно-дисциплінарного 

комітету ІФАФ. 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати ФК «Студінка» сплатити ІФАФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 

1000,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «вилучення» («червона» картка) 

представнику ФК «Студінка» Л. Скульському). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Про винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «вилучення» («червона» картка) тренеру 

«Придністров’я» Тлумач В. Мазурику під час календарного матчу першості області з футболу між 

командами «Сокіл» Коршів – «Придністров’я» Тлумач. 

В обговоренні даного питання взяли участь присутні на засіданні члени Контрольно-дисциплінарного 

комітету ІФАФ. 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати «Придністров’я» Тлумач сплатити ІФАФ грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 1000,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «вилучення» («червона» 

картка) тренеру «Придністров’я» Тлумач В. Мазурику). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 



VІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата матчу «Пробій» Городенка – «Ніка-Вовчинець» Івано-

Франківськ п. В. Сікори про використання піротехнічних засобів вболівальниками «Пробій» 

Городенка під час проведення календарного матчу чемпіонату області з футболу сезону 2020-2021 

років між командами «Пробій» Городенка – «Ніка-Вовчинець» Івано-Франківськ. 

В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати «Пробій» Городенка сплатити ІФАФ грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 2000,00 гривень за використання піротехнічних засобів вболівальниками «Пробій» Городенка 

під час календарного матчу чемпіонату області з футболу сезону 2020-2021 років між командами 

«Пробій» Городенка – «Ніка-Вовчинець» Івано-Франківськ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

VIIІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра матчу «Карпати» Брошнів-Осада – «Бескид» Надвірна п. М. Липка про інцидент, що 

мав місце під час календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами «Карпати» 

Брошнів-Осада – «Бескид» Надвірна. 

В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ дискваліфікувати на 2 (два) матчі обласних змагань з футболу гравця «Бескид» 

Надвірна О. Куртяника за образливі слова на адресу арбітра матчу та недисципліновану поведінку під 

час календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами «Карпати» Брошнів-Осада – 

«Бескид» Надвірна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІX. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра матчу «КДЮСШ» Коломия – ФК «Микуличин» п. М. Макаро про інциденти, що мали 

місце під час календарного матчу чемпіонату ДЮФЛІФО між командами «КДЮСШ» Коломия – ФК 

«Микуличин». 



В обговоренні даного питання прийняли участь присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати «КДЮСШ» Коломия сплатити ГС «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок 

у розмірі 2000,00 грн. за незабезпечення безпеки арбітрів під час календарного матчу чемпіонату 

ДЮФЛІФО між командами «КДЮСШ» Коломия – ФК «Микуличин». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

 

X. СЛУХАЛИ: 

Про фінансову заборгованість футбольних клубів (команд) – учасників Чемпіонату, Першості, 

розіграшу Кубку області з футболу сезону 2020-2021 рр. перед Івано-Франківською обласною 

асоціацією футболу станом на 01 червня 2021 року. 

В обговоренні даного питання взяли участь присутні на засіданні члени Контрольно-дисциплінарного 

комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФАФ – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФАФ п. Ю. Петраша прийняти до відома. 

2. Зобов’язати футбольні клуби (команди): «Нафтовик» Долина,  ФК «Турка», «Пробій» 

Городенка, «Ніка-Вовчинець» Івано-Франківськ, «Варатик» Коломия, «Юність» Верхня,  

«Придністров’я» Тлумач до 09 червня 2021 року ліквідувати фінансову заборгованість перед ГС 

«ІФАФ». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови, виконавчого 

директора ІФАФ п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 3 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 

 

 

 

   Голова КДК ІФАФ    Ю. Петраш 

 

 

 

 

   Секретар КДК ІФАФ   Я. Герега 


