
 

ПРОТОКОЛ №25 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

28 вересня 2016 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК 

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Червоняк Богдан (ФК «Нижня 

Липиця» с. Нижня Липиця), Пунько Володимир (ФК «Лучинці» с. Лучинці), 

Бабський Михайло (ФК «Яглуш» с. Яглуш), Саврій Василь (ФК «Вербилівці» 

с. Вербилівці), Лабик Юрій (ФК «Липівка» с. Липівка). 

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:  

 Червоняк Богдан (ФК «Нижня Липиця» с. Нижня Липиця) – 1 гра (2 

попередження в одному матчі); 

 Пунько Володимир (ФК «Лучинці» с. Лучинці) – 1 гра (4 попередження 

в сезоні); 

 Бабський Михайло (ФК «Яглуш» с. Яглуш) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Саврій Василь (ФК «Вербилівці» с. Вербилівці) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 

 Лабик Юрій (ФК «Липівка» с. Липівка) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою.  

 

 

 



ІІ. Слухали: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР Т.Кельбаса про 

некоректне заповнення рапорта представником ФК «Конюшки» с. Конюшки 

на матч ФК «Конюшки» – ФК «Лучинці». 

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 

«Конюшки» с. Конюшки  до 05.10.2016 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. 

ІІІ. Слухали: 

Лист-звернення представників ФК «Вербилівці» с. Вербилівці  про інцидент, 

що мав місце після закінчення календарного матчу першості району з 

футболу сезону 2016 року між командами «Вербилівці» с. Вербилівці та  

«Заланів» с. Заланів і пояснення арбітра матчу ФК «Вербилівці» с.Вербилівці 

та  ФК «Заланів» с. Заланів  В.Кучмія. 

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. Скасувати жовту карточку  що були записані в рапорті арбітра на ім’я 

Саврія  Василя (ФК «Вербилівці» с. Вербилівці) та присвоїти її Цапару Олегу 

(ФК «Заланів» с. Заланів). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІV. Слухали: 

Заяву представників ФК «Колоколин» с. Колоколин  про зняття команди з 

першості району з футболу сезону 2016 року. 

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. Зняти  ФК «Колоколин» с. Колоколин   з першості району з футболу 

сезону 2016 року. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2016 року ФК «Колоколин» с. Колоколин  у всіх наступних матчах 

зараховувати технічні поразки 0-3, а суперникам – технічні перемоги 3-0 в 

зв’язку з тим що ФК «Колоколин» с. Колоколин  провела більше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


