
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 

03 листопада 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 

ЗАПРОШЕНІ: 

Лесів В. – тренер СФК «Богородчани» 

Подоляк В. – тренер «Сокільське» Тюдів 

Івасюк Ю. – віце-президент «Сокільське» Тюдів 

Корпан В. – гравець «Нафтовик» Долина 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Гладковський Сергій (СФК «Богородчани»), Корпан Василь («Нафтовик» 

Долина), Винницький Тарас («Хутровик» Тисмениця). 

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. Дискваліфікувати гравців, яких було вилучено з поля:  

 Гладковський Сергій (СФК «Богородчани») – 2 гри 

Результати голосування: 

«За» - 4 особи 

«Проти» - 1 особа 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 Корпан Василь («Нафтовик» Долина) – 3 гри 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 Винницький Тарас («Хутровик» Тисмениця) – 3 гри 

Результати голосування: 

«За» - 5 осіб 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ (ПОВТОРНО): 

Про фінансову заборгованість футбольних клубів (команд) – учасників чемпіонату, першості, 

розіграшу Кубку області з футболу сезону 2021-2022 рр. перед Івано-Франківською обласною 

асоціацією футболу станом на 03 листопада 2021 року. 

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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати футбольні клуби (команди) 

МФК «Покуття» Коломия, «Нафтовик» Долина, «Темп» Заболотів, СФК «Богородчани» сплатити 

«ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1 000,00 грн. за недотримання термінів сплати 

грошових обов’язкових внесків згідно з рішеннями керівних органів «ІФАФ». 

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: 

Про неявку ФК «Дубівці» на календарний матч розіграшу Кубка чемпіонів міст і районів області з 

футболу сезону 2021-2022 рр. між командами ФК «Дзвиняч» - ФК «Дубівці». 

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

зарахувати команді ФК «Дубівці» технічну поразку (– :+), відповідно команді ФК «Дзвиняч» технічну 

перемогу (+:–). 

3. У відповідності до вимог Регламенту зняти ФК «Дубівці» з розіграшу Кубка чемпіонів міст та 

районів Івано-Франківської області з футболу сезону 2021-2022 рр. 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати ФК «Дубівці» сплатити 

«ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3 000,00 грн. (за неявку на матч розіграшу Кубка 

чемпіонів міст і районів області). 

5. 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 неявку «Ватра» Корнів на календарний матч розіграшу Кубка чемпіонів міст і районів області з 

футболу сезону 2021-2022 рр. між командами ФК «Збора» - «Ватра» Корнів. 

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

зарахувати команді «Ватра» Корнів технічну поразку (– :+), відповідно команді ФК «Збора» технічну 

перемогу (+:–). 

3. У відповідності до вимог Регламенту зняти «Ватра» Корнів з розіграшу Кубка чемпіонів міст та 

районів Івано-Франківської області з футболу сезону 2021-2022 рр. 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати «Ватра» Корнів сплатити 

«ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 3 000,00 грн. (за неявку на матч розіграшу Кубка 

чемпіонів міст і районів області). 

5. 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 неявку МФК «Покуття» Коломия на календарний матч чемпіонату Івано-Франківської області з 

футболу сезону 2021-2022 рр. між командами «Карпати» Брошнів-Осада - МФК «Покуття» Коломия. 

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

зарахувати команді МФК «Покуття» Коломия технічну поразку (– :+), відповідно команді «Карпати» 

Брошнів-Осада технічну перемогу (+:–). 

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

сплатити «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 5 000,00 грн. (за неявку на матч чемпіонату 

області). 

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 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Про скаргу «Нафтовик» Долина щодо участі в матчі підставного гравця в складі «Сокільське» Тюдів 

під час календарної гри чемпіонату області з футболу між командами «Сокільське» Тюдів – 

«Нафтовик» Долина. 

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. Відхилити скаргу «Нафтовик» Долина щодо участі в матчі підставного гравця в складі 

«Сокільське» Тюдів під час календарної гри чемпіонату області з футболу між командами 

«Сокільське» Тюдів – «Нафтовик» Долина із-за відсутності належного підтвердження вказаного у заяві 

факту. 

3. Залишити в силі результат календарного матчу чемпіонату області з футболу сезону 2021-2022 

років між командами «Сокільське» Тюдів – «Нафтовик» Долина (2:1 на користь «Сокільське» Тюдів). 

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 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Про участь в матчі неоформлених у встановленому порядку гравців в складі СФК «Богородчани» під 

час календарної гри першості області з футболу між командами ФСК «Галич» - СФК «Богородчани». 

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. Залишити в силі результат календарного матчу першості області з футболу сезону 2021-2022 

років між командами ФСК «Галич» – СФК «Богородчани» (2:0 на користь ФСК «Галич»). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу «ІФАФ» зобов’язати СФК «Богородчани» 

сплатити «ІФАФ» грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2 000,00 грн. (участь в матчі неоформлених 

у встановленому порядку гравців в складі СФК «Богородчани»). 

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 


