
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної асоціації футболу 

 

30 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині вул. Чорновола, 80 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФАФ: 

Попадинець П.В. – заступник голови КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравця: Дяків Роман («Нафтовик» Долина). 

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

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФАФ п. П. Попадинця, 

Контрольно-дисциплінарний комітет ІФАФ – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФАФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравця, якого було вилучено з поля: Дяків Роман («Нафтовик» Долина) – 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 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата матчу «Юність» Верхня – «Касова» Бовшів п. І. Фреїка 

про використання піротехнічних засобів вболівальниками «Юність» Верхня під час проведення 

календарного матчу першості області з футболу сезону 2020-2021 років. 

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

дисциплінарного комітету ІФАФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови КДК ІФАФ п. П. Попадинця, 

Контрольно-дисциплінарний комітет ІФАФ, - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника голови КДК ІФАФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

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

кодексу ІФАФ зобов’язати «Юність» Верхня до 09 жовтня ц.р. сплатити ІФАФ грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень за використання піротехнічних засобів 

вболівальниками «Юність» Верхня під час календарного матчу першості області з футболу сезону 

2020-2021 років. 

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 

 

 

 

 

Заступник голови КДК ІФАФ П. Попадинець 

 

 

Секретар КДК ІФАФ Я. Герега 


