
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 

29 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині вул. Чорновола, 80 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК "ІФАФ": 

Красніков Т.В. – голова КДК 

Герега Я.М. – секретар КДК 

Попадинець П.В. – член КДК 

Терешкун Р.Я. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

І. СЛУХАЛИ: 

Про винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «попередження» («жовта» картка) 

тренеру ФК «Калуш» П. Лесіву під час календарного матчу чемпіонату області з футболу між 

командами ФК «Калуш» – ФК «Вільхівці». 

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

дисциплінарного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова, Контрольно-

дисциплінарний комітет "ІФАФ" – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова прийняти до відома. 

2. Попередити тренера ФК «Калуш» П. Лесіва за порушення Регламенту обласних змагань 

з футболу та у відповідності до Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" (за винесення арбітром 

дисциплінарної санкції у вигляді «попередження» («жовта» картка)). 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата матчу «Гарда» Калуш – МФК «Покуття» Коломия п. 

І. Овчара про використання піротехнічних засобів та вигукування образливих висловів на 

адресу бригади арбітрів вболівальниками МФК «Покуття» Коломия під час проведення 

календарного матчу чемпіонату області з футболу сезону 2021-2022 років. 

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

дисциплінарного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова, Контрольно-

дисциплінарний комітет "ІФАФ", - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова прийняти до відома. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати МФК «Покуття» Коломия сплатити "ІФАФ" 

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

засобів та вигукування образливих висловів на адресу бригади арбітрів вболівальниками МФК 



«Покуття» Коломия під час проведення календарного матчу чемпіонату області з футболу 

сезону 2021-2022 років між командами «Гарда» Калуш - МФК «Покуття» Коломия. 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата матчу МФК «Покуття» Коломия – «Ніка-Вовчинець» 

Івано-Франківськ п. М. Овчара про використання піротехнічних засобів вболівальниками 

МФК «Покуття» Коломия під час проведення календарного матчу чемпіонату області з 

футболу сезону 2021-2022 років. 

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

дисциплінарного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова, Контрольно-

дисциплінарний комітет "ІФАФ", - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова прийняти до відома. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати МФК «Покуття» Коломия сплатити "ІФАФ" 

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

засобів вболівальниками МФК «Покуття» Коломия під час проведення календарного матчу 

чемпіонату області з футболу сезону 2021-2022 років між командами МФК «Покуття» 

Коломия – «Ніка-Вовчинець» Івано-Франківськ. 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Про рішення Комітету Етики та Чесної гри «ІФАФ» щодо висловлювань керівника ГО 

«Народна команда «Пробій» Городенка» п. В. Шеваги на адресу «ІФАФ» та її офіційних 

представників. 

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

дисциплінарного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова, Контрольно-

дисциплінарний комітет "ІФАФ", - 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК "ІФАФ" п. Т. Краснікова прийняти до відома. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати ГО «Народна команда «Пробій» Городенка» 

сплатити "ІФАФ" грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 гривень за неетичну, 



некоректну поведінку, вислови на адресу «ІФАФ» та її офіційних представників керівником 

ГО «Народна команда «Пробій» Городенка» п. В. Шевагою після закінчення календарного 

матчу чемпіонату області з футболу сезону 2021-2022 років між командами «Нафтовик» 

Долина – «Пробій» Городенка. 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

V. СЛУХАЛИ: 

Про участь у матчі дискваліфікованого футболіста Радченка Віталія ("Микуличин" Яремче) 

під час календарного матчу першості області з футболу між командами «Обрій» Чернятин – 

«Микуличин» Яремче. 

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

дисциплінарного комітету «ІФАФ». 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК «ІФАФ» п. Т. Краснікова, Контрольно-

дисциплінарний комітет «ІФАФ» – 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК «ІФАФ» п. Т. Краснікова прийняти до відома. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зарахувати команді «Микуличин» Яремче технічну поразку 

(–:+), відповідно команді «Обрій» Чернятин технічну перемогу (+:–) у календарному матчі 

першості області з футболу сезону 2021-2022 років. 

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

Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати «Микуличин» Яремче сплатити «ІФАФ» 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за участь у матчі дискваліфікованого 

футболіста). 

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

директора «ІФАФ» п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 

   Голова КДК "ІФАФ"   Т. Красніков 

 

 

   Секретар КДК "ІФАФ"   Я. Герега 


