
 

ПРОТОКОЛ №27 
засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

12 жовтня 2016 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

● Скарбовський Роман – голова КДК 
● Кривун Роман – член КДК 
● Скробач Роман – член КДК 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Лаховський Назар (ФК «Явче» 
с.Явче), Галуга Руслан (ФК «Ураган» с.Добринів),  Дмитрів Мар’ян (ФК 
«Путятинці» с. Путятинці),  Джичко Роман (ФК «Явче» с.Явче), Саврій 
Василь (ФК «Вербилівці» с. Вербилівці), Цимбалістий Ростислав (ФК 
«Вербилівці» с. Вербилівці), Хом’як Тарас (ФК «Бабухів» с. Бабухів), 
Баланда Тарас (ФК «Загір’я» с. Загір’я), Пащин Богдан (ФК «Потік» с.Потік), 
Ковальчук Ігор (ФК «Руда» с.Руда). 

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:  
● Лаховський Назар (ФК «Явче» с.Явче) – 1 гра (2 попередження в 

одному матчі); 
● Галуга Руслан (ФК «Ураган» с.Добринів) – 1 гра (2 попередження в 

одному матчі); 
● Дмитрів Мар’ян (ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 1 гра (2 

попередження в одному матчі); 
● Джичко Роман (ФК «Явче» с.Явче) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 
● Саврій Василь (ФК «Вербилівці» с. Вербилівці) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 
● Цимбалістий Ростислав (ФК «Вербилівці» с. Вербилівці) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 
● Хом’як Тарас (ФК «Бабухів» с. Бабухів) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 



● Баланда Тарас (ФК «Загір’я» с. Загір’я) – 1 гра (4 попередження в 
сезоні); 

● Пащин Богдан (ФК «Потік» с.Потік) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 
● Ковальчук Ігор (ФК «Руда» с.Руда) – 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 «Путятинці» с. Путятинці 
на матч ФК «Черче» – ФК «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 зобов’язати ФК 
«Путятинці» с. Путятинці до 19.10.2016 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. 

 

 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


