
 

ПРОТОКОЛ №17 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

03 серпня 2016 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК 

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

Запрошені: 

 Тищенко Віталій – голова ФФРР 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Кохман Йосип – представник ФК «Явче» 

 Луцишин Роман – представник ФК «Добринів» 

 Цимбалістий Ростислав – гравець ФК «Вербилівці»  

 Скарбовський Тарас  – представник ФК «Путятинці» 

 Кузів Іван – гравець ФК «Воскресинці»  

 Курпіта Сергій – гравець ФК «Воскресинці 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Пащин Володимир (ФК «Потік» 

с.Потік), Бойчук Микола (ФК «Дністер» с.Козарі), Кучмій Тарас (ФК «Пуків» 

с.Пуків). 

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:  

 Пащин Володимир (ФК «Потік» с.Потік) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Бойчук Микола (ФК «Дністер» с.Козарі) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Кучмій Тарас (ФК «Пуків» с.Пуків) – 1 гра (4 попередження в сезоні).  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою.  



ІІ. Слухали: 

Про неявку ФК «Кліщівна» с. Кліщівна на перенесений матч чемпіонату 

Рогатинського району з футболу сезону 2016 року ФК «Дністер» – ФК 

«Кліщівна». 

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. Зарахувати ФК «Кліщівна» с. Кліщівна технічну поразку (0:3), відповідно 

ФК «Дністер» с.Козарі – технічну перемогу (3:0). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати ФК 

«Кліщівна» с. Кліщівна до 12.08.2016 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за неявку на матч першості 

району). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР Р.Івасика про інцидент, що мав місце до початку 

календарного матчу чемпіонату району з футболу сезону 2016 року між 

командами «Кліщівна» с. Кліщівна та  «Воскресинці» с.Воскресинці . 

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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР попередити ФК 

«Кліщівна» с. Кліщівна (за неналежну розмітку стадіону).   

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІV. Слухали: 

Про неявку ФК «Колоколин» с. Колоколин на календарний матч першості 

Рогатинського району з футболу сезону 2016 року ФК «Сокіл» – ФК 

«Колоколин». 

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. Зарахувати ФК «Колоколин» с. Колоколин технічну поразку (0:3), 

відповідно ФК «Сокіл» с.Помонята – технічну перемогу (3:0). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати ФК 

«Колоколин» с. Колоколин до 12.08.2016 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за неявку на матч першості 

району). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

V. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР В.Кучмія про інцидент, що мав місце під час 

календарного матчу першості району з футболу сезону 2016 року між 

командами «Явче» с.Явче  та  «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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати 

стадіон ФК «Явче» с.Явче  на 1 домашній  матч та 1 домашній  матч умовно  

(за незабезпечення порядку на стадіоні під час матчу). 

  3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати ФК 

«Явче» с.Явче  до 12.08.2016 року сплатити ФФРР грошовий обов’язковий 

внесок у розмірі 200,00 гривень (за незабезпечення безпеки бригади арбітрів 

на стадіоні під час матчу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР А.Гладчука про інцидент, що мав місце до початку 

календарного матчу чемпіонату району з футболу сезону 2016 року між 

командами «Фрага» с. Фрага  та  «Беньківці» с.Беньківці. 

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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР попередити ФК 

«Фрага» с. Фрага  (за неналежну підготовку стадіону до матчу).   

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІІ. Слухали: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР Т.Кельбаса про 

некоректне заповнення рапорта представником ФК «Долиняни» с. Долиняни 

на матч ФК «Долиняни» – ФК «Яглуш». 

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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати ФК 

«Долиняни» с. Долиняни до 12.08.2016 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 100,00 гривень (за некоректне заповнення 

рапорта). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІІІ. Слухали: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР Т.Кельбаса про участь 

дискваліфікованого гравця ФК «Фрага» с.Фрага  Братаха Назарія у матчі ФК 

«Яглуш» – ФК «Фрага». 

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. Зарахувати ФК «Фрага» с.Фрага технічну поразку (0:3), відповідно ФК 

«Яглуш» с. Яглуш – технічну перемогу (3:0). 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати ФК 

«Фрага» с.Фрага до 12.08.2016 року сплатити ФФРР грошовий обов’язковий 

внесок у розмірі 100,00 гривень (за участь у грі дискваліфікованого гравця). 



4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати 

гравця ФК «Фрага» с.Фрага  Братаха Назарія на наступний календарний 

матч. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

 

  

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  

 


