
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 

24 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 

Терешкун Р.Я. – член КДК 

Остап’як О.О. – член КДК 

І. 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 24 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» позбавити МФК «Покуття» Коломия 3 

(трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 2021-2022 

років за систематичне (більше двох разів) невиконання рішень керівних органів «ІФАФ» та рішень 

КДК «ІФАФ». 

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

директора «ІФАФ» п. В. Сікору. 

Результати голосування: 

«За» - 4 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Додатковий рапорт арбітра матчу «Карпати» Кути – «Благо-Юність» Верхня п. Р. Остапчука про 

інцидент, який мав місце після закінчення календарного матчу розіграшу Кубка області з футболу 

сезону 2021-2022 років (вболівальник «Карпати» Кути наніс арбітру удар в голову пластиковою 

пляшкою). 

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 «Карпати» Кути сплатити "ІФАФ" грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 2000,00 гривень за незабезпечення безпеки бригади арбітрів після закінчення календарного 

матчу розіграшу Кубка області з футболу сезону 2021-2022 років між командами «Карпати» Кути – 

«Благо-Юність» Верхня. 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

 



Результати голосування: 

«За» - 4 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 

 

 

 

   Голова КДК "ІФАФ"   Т. Красніков 

 

 

 

   Секретар КДК "ІФАФ"   Я. Герега 


