
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 

 

27 жовтня 2022 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: 

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

тренеру «Прикарпаття-Тепловик» U-18 Івано-Франківськ О. Веприку під час календарного 

матчу першості області з футболу між командами «Прикарпаття-Тепловик» U-18 Івано-

Франківськ – «Олімп» Татарів. 

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 Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати «Прикарпаття-Тепловик» U-18 Івано-

Франківськ сплатити "ІФАФ" грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за 

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

тренеру «Прикарпаття-Тепловик» U-18 Івано-Франківськ О. Веприку). 

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

тренеру «Карпати» Болехів О. Сосєнкову під час календарного матчу першості області з 

футболу між командами «Карпати» Болехів – «Черемош-Сандаліно» Верховина. 

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 Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати «Карпати» Болехів сплатити "ІФАФ" грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної санкції у 

вигляді «попередження» («жовта» картка) тренеру «Карпати» Болехів О. Сосєнкову). 

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 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

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

тренеру «Прут» Делятин Р. Зупнику під час календарного матчу першості області з футболу 

між командами «Прут» Делятин – «Олімп» Татарів. 

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 Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати «Прут» Делятин сплатити "ІФАФ" грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної санкції у 

вигляді «попередження» («жовта» картка) тренеру «Прут» Делятин Р. Зупнику). 

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 

ІV. СЛУХАЛИ: 

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

тренеру «Хутровик» Тисмениця П. Данилюку під час календарного матчу першості області з 

футболу між командами «Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ – «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. За порушення Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати «Хутровик» Тисмениця сплатити "ІФАФ" 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної 

санкції у вигляді «попередження» («жовта» картка) тренеру «Хутровик» Тисмениця П. 

Данилюку). 

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 

V. СЛУХАЛИ: 

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

тренеру «Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ Ю. Шпирці під час календарного матчу першості 

області з футболу між командами «Прометей» Матеївці - «Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ. 



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. Суворо попередити тренера «Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ Ю. Шпирку за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати «Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ 

сплатити "ІФАФ" грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. (за винесення 

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

«Ліцей-Вікторія» Івано-Франківськ Ю. Шпирці). 

4. У випадку повторного порушення подібного характеру розглянути можливість щодо 

відсторонення від виконання службових функцій тренера «Ліцей-Вікторія» Івано-

Франківськ Ю. Шпирку. 

5. 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 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Татига О. (ФК «Бурштин» Бурштин), Мельничук А. («Ураган» 

Черніїв). 

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: 

 Татига О. (ФК «Бурштин» Бурштин) – 2 гри. 

Результати голосування: 
«За» - 4 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 Мельничук А. («Ураган» Черніїв) – 2 гри. 

Результати голосування: 

«За» - 2 особи (в т. ч. голос головуючого на засіданні) 

«Проти» - 2 особи 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

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

директора "ІФАФ" п. В. Сікору. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

Про винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді «вилучення» («червона» картка) 

тренеру ФК «Бурштин» Бурштин В. Рудницькому під час календарного матчу першості області 

з футболу між командами ФК «Бурштин» Бурштин – «Олімп» Татарів. 



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 Регламенту обласних змагань з футболу та у відповідності до 

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" зобов’язати ФК «Бурштин» Бурштин сплатити "ІФАФ" 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 грн. (за винесення арбітром дисциплінарної 

санкції у вигляді «вилучення» («червона» картка) тренеру ФК «Бурштин» Бурштин В. 

Рудницькому). 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" відсторонити від виконання службових функцій тренера 

ФК «Бурштин» Бурштин В. Рудницького на 1 (один) календарний матч обласних змагань з 

футболу.  

4. 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 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про інциденти, які мали місце під час та після закінчення календарного матчу першості області 

з футболу сезону 2022-2023 років між командами ФК «Бурштин» - «Олімп» Татарів. 

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 ФК «Бурштин» Бурштин сплатити "ІФАФ" 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень за незабезпечення безпеки бригади 

арбітрів під час та після закінчення календарного матчу першості області з футболу сезону 

2022-2023 років між командами ФК «Бурштин» - «Олімп» Татарів. 

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

Дисциплінарного кодексу "ІФАФ" умовно дискваліфікувати стадіон «Енергетик» в м. Бурштин 

(основний домашній стадіон ФК «Бурштин») на 3 (три) календарні гри обласних змагань з 

футболу. 

4. 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 



ІХ. СЛУХАЛИ: 

Про лист «Черемош-Сандаліно» Верховина про неможливість продовження виступів в 

обласних змаганнях з футболу сезону 2022-2023 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. У відповідності до листа «Черемош-Сандаліно» Верховина та згідно Регламенту 

обласних змагань з футболу позбавити статусу учасника обласних змагань з футболу сезону 

2022-2023 років  «Черемош-Сандаліно» Верховина. 

3. У відповідності до Регламенту обласних змагань з футболу анулювати усі результати за 

участю «Черемош-Сандаліно» Верховина в обласних змаганнях з футболу сезону 2022-2023 

років. 

4. 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 
 

 

 

 


