
 

ПРОТОКОЛ №14 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

13 липня 2016 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Музика Олег – суддя матчу ФК «Залужжя» - ФК «Пуків»   

 Цимбалістий Ростислав – гравець ФК «Вербилівці»  

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Микитин Михайло (ФК «Залужжя» 

с.Залужжя), Струк Іван (ФК «Залужжя» с.Залужжя), Дарміць Володимир (ФК 

«Пуків» с.Пуків), Кузик Ярослав (ФК «Сокіл» с.Помонята), Лабик Юрій (ФК 

«Липівка» с.Липівка), Рубинець Андрій (ФК «Нижня Липиця» с. Нижня 

Липиця), Братах Назар (ФК «Фрага» с.Фрага), Забігач Юрій(ФК «Бабухів» с. 

Бабухів), Андрухав Роман(ФК «Ураган» с.Добринів), Грицай Віктор(ФК 

«Беньківці» с. Беньківці), Куч Ігор(ФК «Путятинці» с. Путятинці). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ФФРР  

Р.Скарбовського 

Вирішили:  

1. Інформацію голови КДК ФФРР  Р.Скарбовського прийняти до відома.  

2. Дискваліфікувати гравців:  

 Микитин Михайло (ФК «Залужжя» с.Залужжя) – 1 гра (4 попередження 

в сезоні); 

 Струк Іван (ФК «Залужжя» с.Залужжя) – 2 гри (2 попередження в 

одному матчі + 4 попередження в сезоні); 

 Дарміць Володимир (ФК «Пуків» с.Пуків) –  2 гри (2 попередження в 

одному матчі + 4 попередження в сезоні); 

 Кузик Ярослав (ФК «Сокіл» с.Помонята) – 2 гри (вилучення за 

неспортивну поведінку); 



 Лабик Юрій (ФК «Липівка» с.Липівка) – 2 гри (вилучення за 

неспортивну поведінку); 

 Рубинець Андрій (ФК «Нижня Липиця» с. Нижня Липиця) – 2 гри 

(вилучення за неспортивну поведінку); 

 Братах Назар (ФК «Фрага» с.Фрага) – 1 гра (2 попередження в одному 

матчі); 

 Забігач Юрій(ФК «Бабухів» с. Бабухів) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Андрухів Роман(ФК «Ураган» с.Добринів) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Грицай Віктор(ФК «Беньківці» с. Беньківці) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні);  

 Куч Ігор(ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою.  

 

 

 

  

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  

 


