
 

ПРОТОКОЛ №12 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

29 червня 2016 року 

Присутні члени КДК:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Крук Михайло – заступник голови КДК 

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 

Запрошені: 

 Тищенко Віталій – голова ФФРР 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Курань Андрій – суддя матчу ФК «Підкамінь» - ФК «Яглуш»   

 Гірняк Юрій – гравець ФК «Яглуш» 

 Цимбалістий Ростислав – гравець ФК «Вербилівці»  

Вирішили:   

1. Затвердити результат матчу фіналу розіграшу кубка району з 

футболу (28.06.2016р.): 

ФК «Липівка» - ФК «Козарі»  2:2 (6:5)   

 

2. Затвердити результати матчів 6 туру чемпіонату району з футболу у 

Суперлізі (26.06.2016р.): 

ФК «Загір’я» - ФК «Н.Липиця»   5:2 

ФК «Кліщівна» - ФК «В.Липиця»   0:4 

ФК «Конюшки» - ФК «Добринів»   4:1(стад. Добринів) 

ФК «Воскресинці» - ФК «Бабухів»   4:4 

ФК «Липівка» - ФК «Лучинці»   перенесений 

ФК «Козарі» - ФК «Букачівці»   перенесений 

 

3. Затвердити результати матчів 9 туру чемпіонату району з футболу у 

Першій лізі – північ (26.06.2016р.): 

ФК «Підкамінь» - ФК «Яглуш»  2:1 

ФК «Заланів» - ФК «Фрага»  4:2 

ФК «Руда» - ФК «Долиняни»  2:2 

ФК «Потік» - ФК «Беньківці»  1:1 

ФК «Черче» - вихідна   

 



4. Затвердити результати матчів 9 туру чемпіонату району з футболу у 

Першій лізі – південь (26.06.2016р.): 

ФК «Пуків» - ФК «Помонята»   1:2 

ФК «Жовчів» - ФК «Путятинці»   2:3 

ФК «Юнашків» - ФК «Залужжя»  4:0 

ФК «Вербилівці» - ФК «Явче»   т/в-т/п 

ФК «Колоколин» - вихідна 

 

5. Зобов’язати:  ФК «Добринів» , ФК «Липівка», ФК «Кліщівна», 

ФК«Потік», ФК «Жовчів», ФК «Явче» погасити заборгованість перед 

ФФРР за участь у чемпіонаті району. Термін сплати до 08.07.2016р. 

(За невиконання зобов’язання кожна домашня гра стає виїзною).  

6. Оштрафувати  в розмірі 500(п’ятсот) гривень ФК «Явче» за невиїзд 

на гру з ФК «Вербилівці» . 

7. Наказати  ФК «Залужжя» -10 турнірних очок та штрафом  в розмірі 

500(п’ятсот) гривень за участь у їх складі підставних гравців (матч 

ФК «Юнашків» - ФК «Залужжя»). 

8. Передати клопотання ФК «Яглуш» щодо суддівства матчів  галові 

суддівського комітету Пилипишину Йосипу. 

9. Дискваліфікувати:  
Гірняка Юрія (ФК «Яглуш») - 1 гра (2 попередження в одному матчі) 

та попередження умовно; 

Підгайного Олега (ФК «Заланів») - 1 гра (2 попередження в одному   

матчі ).  

Мирона Олега (ФК «Липівка») - 1 гра (2 попередження в одному   

матчі ). 

Хорощака Романа (ФК «В.Липиця») - 1 гра (4 попередження в 

сезоні);  

 

 

  

 

 

Голова КДК                                       Скарбовський Р.І. 

 


