
 

ПРОТОКОЛ №5 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

11 травня 2016 року 

Присутні члени КДК:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Крук Михайло – заступник голови КДК 

 Кривун Роман – член КДК 

 Скробач  Роман – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Борута Віталій – представникр  ФК «Конюшки» 

 Коншин Назарій – гравець ФК «Конюшки» 

 Димкар Володимир – представникр ФК «Бабухів» 

 Щербатюк Ярослав – гравець ФК «Воскресинці»  

 Гнип Роман – гравець ФК «Воскресинці»   

 Музика Олег – суддя ФФРР 

Вирішили:   

1. Затвердити результати матчів 1/16 розіграшу кубка району з 

футболу (08.05.2016р.): 

ФК «Руда» - ФК «В.Липиця»   1:3 

ФК «Пуків» - ФК «Долиняни»   2:1 

ФК «Липівка» - ФК «Явче»   5:1 

ФК «Добринів» - ФК «Конюшки»   2:0 

ФК «Фрага» - ФК «Беньківці»   1:0 

ФК «Черче» - ФК «Заланів»   1:1(4:2) 

ФК «Яглуш» - ФК «Кліщівна»  1:3 

ФК «Путятинці» - ФК «Потік»  2:5 

ФК «Лучинці» - ФК «Воскресинці»  2:1 

ФК «Вербилівці» - ФК «Помонята»  0:0(4:3) 

ФК «Букачівці» - ФК «Юнашків»   2:0 

ФК «Н.Липиця» - ФК «Бабухів»   3:0 

ФК «Загір’я» - ФК «Козарі»   2:3 

ФК «Підкамінь» - ФК «Колоколин»   0:7 

ФК «Залужжя» -  вихідна    

ФК «Жовчів» -  вихідна    

  



 

 

 

2. Дискваліфікувати  стадіон  ФК «Конюшки» на 2 домашні гри за 

неспортивну поведінку представника та вболівальників команди на 

матчі 1/16 розіграшу кубка району ФК «Добринів» - ФК «Конюшки». 

3. Оштрафувати  в розмірі 300(триста) гривень ФК «Беньківці» за 

поведінку вболівальників команди на матчі 1/16 розіграшу кубка 

району ФК «Фрага» - ФК «Беньківці»  та дискваліфікувати стадіон на 

2 домашні гри. 

4. Попередити представників ФК «Путятинці» щодо інвентаря 

(кутових прапорців) на стадіоні.  

5. Дискваліфікувати:  
Щербатюка Ярослава (ФК «Воскресинці») - 1 гра умовно (за грубі 

висловлювання до арбітрів матчу);  

Галушку Андрія (ФК «В.Липиця») - 1 гра (2 попередження в одному 

матчі ); 

Цимбалістого Ростислава (ФК «Вербилівці») - 1 гра (2 попередження 

в одному матчі ); 

Кузика Ярослава (ФК «Помонята») - 1 гра (2 попередження в одному 

матчі ); 

Гринчишина Олега (ФК «Черче») - 1 гра (2 попередження в одному 

матчі ); 

 

  

 

  

 

 

Голова КДК                                       Скарбовський Р.І. 


