
КДК Асоціації футболу Тернопільщини 

м. Тернопіль        10 червня 2021 року 

Присутні: 

Члени КДК: Голова Михайлюк В.І., Дубовий А.М. 

Рішення №4-1 

За результатами розгляду рапорту арбітра матчу Чемпіонату Тернопільської області між 

командами ФК «Кристал» - ФК «Нива» від 02.06.2021 р. 

На підставі п. 20 Додатку 3 (неетична, некоректна, неспортивна (недисциплінована) поведінка 

футболістів, офіційних та інших осіб клубу до, під час та після матчу.), п. 3.2. Додатку 5 (а 

непристойні, образливі та/або нецензурні вислови) Дисциплінарних правил УАФ. 

1. Відсторонити гравця ФК «Нива» Теребовля Залізняк Валентина на чотири матчі, два з 

яких умовно. 

2. Встановити Залізняку Валентину випробувальний строк три місяці. 

3. Рішення вступає в дію з моменту прийняття. 

4. Рішення може бути оскаржене до апеляційного комітету АФТ протягом 5 днів з 

моменту оприлюднення.  

5. Сторона/сторони, які мають намір оскаржити це рішення, можуть вимагати від КДК 

АФТ рішення з мотивувальною частиною. Орган повинен направити 

стороні/сторонам такий витяг не пізніше 2 днів від дати отримання вимоги. 

 

Рішення №4-2 

За результатами розгляду Апеляції В.В. Барана на рішення КДК АФТР № 1-6 від 26 травня 2021 р.  

На підставі ст..ст 10-13, ч.4 ст 85 Дисциплінарних правил УАФ. 

1. Скасувати рішення КДК АФТР № 1-6 від 26 травня 2021 р. 

2. Повернути справу на додатковий розгляд в КДК АФТР. 

3. Рішення вступає в дію з моменту прийняття. 

4. Рішення може бути оскаржене до апеляційного комітету АФТ протягом 5 днів з 

моменту оприлюднення.  

5. Сторона/сторони, які мають намір оскаржити це рішення, можуть вимагати від КДК 

АФТ рішення з мотивувальною частиною. Орган повинен направити 

стороні/сторонам такий витяг не пізніше 2 днів від дати отримання вимоги. 

 

Рішення №4-3 

За результатами розгляду Апеляції В.В. Барана на рішення КДК АФТР № 1-7 від 26 травня 2021 р.  

На підставі ст.ст. 10-13, ч.4 ст 85 Дисциплінарних правил УАФ. 

1. Відмовити в задоволенні апеляції. 

2. Рішення КДК АФТР № 1-7 від 26 травня 2021 р. залишити в силі. 

3. Рішення вступає в дію з моменту прийняття. 



4. Рішення може бути оскаржене до апеляційного комітету АФТ протягом 5 днів з 

моменту оприлюднення.  

5. Сторона/сторони, які мають намір оскаржити це рішення, можуть вимагати від КДК 

АФТ рішення з мотивувальною частиною. Орган повинен направити 

стороні/сторонам такий витяг не пізніше 2 днів від дати отримання вимоги. 

 

Голова КДК АФТ      Віктор Михайлюк 


