
 

ПРОТОКОЛ №10 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

28 червня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Кривун Роман – заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 

Запрошені: 

 Тищенко Віталій – голова ФФРР 

 Деб’як Андрій – перший заступник голови ФФРР 

 Кунів Володимир – представник ФК «Лучинці» c. Лучинці 

 Хміль Любомир – представник ФК «Загір’я» c. Загір’я 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Гураль Іван (ФК «Дністер» 

с.Козарі), Роюк Віталій (ФК «Дністер» с.Козарі),  Гринишин Василь 

(ФК«Дністер» с.Козарі),   Семчій Ігор (ФК «Дністер» с.Козарі),  Гавор Олег 

(ФК «Беньківці» с.Беньківці),  Кузик Назар (ФК «Приозерне» с. Приозерне),  

Борис Михайло (ФК «Верхня Липиця» с. Верхня Липиця),  Дронь Богдан 

(ФК«Колоколин» с. Колоколин),  Ткач Володимир (ФК«Колоколин» 

с.Колоколин),  Чорноус Сергій (ФК«Фрага» с. 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. Дискваліфікувати гравців:  

 Гураль Іван (ФК «Дністер» с.Козарі) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 

 Роюк Віталій (ФК «Дністер» с.Козарі) – 5 ігор (2 попередження в матчі, 

4 попередження в сезоні, за нецензурні випади на адресу арбітрів); 

 Гринишин Василь (ФК«Дністер» с.Козарі) – 5 ігор (пряма червона 

картка, за нецензурні випади на адресу арбітрів); 



 Семчій Ігор (ФК «Дністер» с.Козарі) – 1 гра (за нецензурні випади на 

адресу арбітрів); 

 Гавор Олег (ФК «Беньківці» с.Беньківці) – 1 гра (2 попередження в 

матчі); 

 Кузик Назар (ФК «Приозерне» с. Приозерне) – 2 гри (2 попередження в 

матчі, 4 попередження в сезоні); 

 Борис Михайло (ФК «Верхня Липиця» с. Верхня Липиця) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 

 Дронь Богдан (ФК«Колоколин» с. Колоколин) – 1 гра (2 попередження 

в матчі); 

 Ткач Володимир (ФК«Колоколин» с.Колоколин) – 1 гра (2 

попередження в матчі); 

 Чорноус Сергій (ФК«Фрага» с. Фрага) – 1 гра (за нецензурні випади на 

адресу арбітрів). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Протест представників ФК «Лучинці» с. Лучинці про використання 

ФК«Загір’я» с. Загір’я  на матч ФК«Загір’я» с. Загір’я  – ФК «Лучинці» 

с.Лучинці підставного гравця. 

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«Загір’я» с. Загір’я  технічну поразку (0:3), відповідно 

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

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати 

ФК«Загір’я» с. Загір’я  до 12.07.2017 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за використання підставного 

гравця на матч ), позбавити команду 10 турнірних очок, а також вилучити 

паспорт футболіста під яким грав підставний гравець. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

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

Рогатинського району з футболу сезону 2017 року ФК «Букачівці» 

с.Букачівці – ФК «Чесники» с.Чесники. 

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 «Букачівці» с. Букачівці технічну поразку (0:3), відповідно 

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

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

«Букачівці» с. Букачівці до 12.07.2017 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. 

ІV. Слухали: 

Голову ФФРР В.Тищенка про несплату ФК «Букачівці» с. Букачівці 

обов’язкового внеску в розмірі 5000,00 гривень в ФФРР. 

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. Зобов’язати ФК «Букачівці» с. Букачівці до 12.07.2017  сплатити ФФРР 

грошовий обов’язковий внесок у розмірі 5000,00 гривень (у разі несплати 

кожну домашню гру команда проведе на виїзді). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

V. Слухали: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР О.Гиціва про 

використання ФК «Приозерне» с. Приозерне на матч ФК «Приозерне» 

с.Приозерне  – ФК«Беньківці» с. Беньківці незаявленого гравця. 

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 «Приозерне» с. Приозерне технічну поразку (0:3), 

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

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

«Приозерне» с. Приозерне до 12.07.2017 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 250,00 гривень (за використання незаявленого 

гравця на матч ). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІ. Слухали: 

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

час та після закінчення календарного матчу першості району з футболу 

сезону 2017 року між ФК«Фрага» с. Фрага та  ФК«Потік» с. Потік. 

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«Фрага» с. Фрага  на 1 домашній  матч  (за  незабезпечення 

порядку на стадіоні під час та після закінчення матчу). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІІ. Слухали: 

Звернення-рекомендацію представника виконавчого комітету ФФРР 

О.Гиціва про рішення: протокол КДК №6, питання ІV, пункт 2 від 31.05.2017 

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. Відмінити рішення: протокол КДК №6, питання ІV, пункт 2 від 31.05.2017 

року, а результат матчу 3:5 між ФК «Черче» с. Черче – ФК«Липівка» 

с.Липівка залишити в силі. 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


