
 

ПРОТОКОЛ №23 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

14 вересня 2016 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК 

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Цимбалістий Ростислав – гравець ФК «Вербилівці»  

 Луцишин Роман – представник ФК «Ураган» 

 Решетняк Роман – представник ФК «Ураган» 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Мрочак Степан (ФК«Руда» с.Руда), 

Гиців Олег (ФК «Путятинці» с. Путятинці),  Луцишин Тарас (ФК 

«Путятинці» с.Путятинці), Шперун Руслан (ФК«Колоколин» с. Колоколин), 

Кукула Микола (ФК «Юнашків» с. Юнашків), Лопух Іван (ФК«Яглуш» 

с.Яглуш),  Горінь Василь (ФК«Яглуш» с.Яглуш),  Притика Роман 

(ФК«Яглуш» с.Яглуш), Братина Андрій (ФК«Сокіл» с.Помонята). 

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:  

 Мрочак Степан (ФК«Руда» с.Руда) – 2 гри (вилучення за неспортивну 

поведінку); 

 Гиців Олег (ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 2 гри (вилучення за 

неспортивну поведінку); 

 Луцишин Тарас (ФК «Путятинці» с.Путятинці) – 1 гра (4 попередження 

в сезоні); 

 Шперун Руслан (ФК«Колоколин» с. Колоколин) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 



 Кукула Микола (ФК «Юнашків» с. Юнашків) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Лопух Іван (ФК«Яглуш» с.Яглуш) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 

 Горінь Василь (ФК«Яглуш» с.Яглуш) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Притика Роман (ФК«Яглуш» с.Яглуш) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Братина Андрій (ФК«Сокіл» с.Помонята) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою.  

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР Н.Коншина про інцидент, що мав місце до початку 

календарного матчу першості району з футболу сезону 2016 року між 

командами «Явче» с. Явче  та  «Заланів» с. Заланів . 

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 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Звернення керівників ФК «Ураган» с. Добринів про інцидент, що мав місце 

під час календарного матчу чемпіонату району з футболу сезону 2016 року 

між командами «Липівка» с. Липівка  та  «Ураган» с. Добринів повторно. 

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 «Липівка» с. Липівка  на 2 домашні  матчі  умовно  (за 

незабезпечення порядку на стадіоні під час матчу). 



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

«Липівка» с. Липівка  до 16.09.2016 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 400,00 гривень (за незабезпечення порядку на 

стадіоні під час матчу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


