
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної асоціації футболу 

25 листопад 2020 року м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині вул. Чорновола, 80 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФАФ: 

Петраш Ю.Л. – голова КДК 

Попадинець П.В. – заступник голови КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про неетичну, неспортивну поведінку футболіста «Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ 

О.Веприка по відношенню до бригади арбітрів, що мала місце 22.11.2020 р. під час матчу чемпіонату 

області з футболу між командами «Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ – «Ураган» Черніїв. 

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. За порушення вимог Регламенту та у відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФАФ суворо 

попередити футболіста «Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ О.Веприка за неетичну, 

неспортивну поведінку по відношенню до бригади арбітрів, що мала місце 22.11.2020 р. під час 

матчу чемпіонату області з футболу між командами «Прикарпаття-Тепловик» Івано-Франківськ – 

«Ураган» Черніїв. 

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 (ПОВТОРНО): 

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 25 листопада 2020 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. За невиконання рішення Виконавчого комітету ГС «ІФАФ» (постанова №24/5 від 23.12.2019 р. 

«Про грошові обов’язкові внески та безповоротну фінансову допомогу асоційованих членів ІФАФ, 

футбольних клубів, команд, арбітрів та спостерігачів арбітражу ІФАФ у 2020 році») та невиконання 

рішення КДК ІФАФ (протокол №6 від 04.11.2020 р.) зобов’язати «Прикарпаття-Тепловик» Івано-

Франківськ до 02 грудня 2020 року сплатити ГС «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 

2000,00 гривень.  



3. Зобов’язати ФК «Варатик» Коломия до 02 грудня 2020 року ліквідувати фінансову 

заборгованість перед ГС «ІФАФ». 

4. 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: Винницький Тарас («Хутровик» Тисмениця), Синчук Ярослав («Сокіл» 

Коршів). 

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. Дискваліфікувати гравців, яких було вилучено з поля: Винницький Тарас («Хутровик» 

Тисмениця) – 2 гри, Синчук Ярослав («Сокіл» Коршів) – 3 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 

 

 

 

Голова КДК ІФАФ Ю. Петраш 

 

Секретар О. Остап’як 


