
 

ПРОТОКОЛ №12 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

05 липня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Кривун Роман – заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – перший Заступник голови ФФРР 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Шпирка Андрій (ФК «Воскресинці» 

с. Воскресинці), Сигут Роман (ФК «Конюшки» с. Конюшки),  Сьома Микола 

(ФК«Вербилівці» с. Вербилівці),   Лялька Олег (ФК «Чесники» с. Чесники),  

Хома Ігор (ФК «Долиняни» с. Долиняни),  Шперун Руслан (ФК«Колоколин» 

с. Колоколин),  Баралецький Богдан (ФК«Чайка» с. Приозерне).   

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:  

 Шпирка Андрій (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці) – 1 гра (2 

попередження в матчі); 

 Сигут Роман (ФК «Конюшки» с. Конюшки) – 1 гра (2 попередження в 

матчі); 

 Сьома Микола (ФК«Вербилівці» с. Вербилівці) – 1 гра (2 попередження 

в матчі); 

 Лялька Олег (ФК «Чесники» с. Чесники) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Хома Ігор (ФК «Долиняни» с. Долиняни) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 



 Шперун Руслан (ФК«Колоколин» с. Колоколин) – 2 гри (пряма червона 

картка за нецензурні вирази на адресу арбітрів); 

 Баралецький Богдан (ФК«Чайка» с. Приозерне) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Протест представників ФК «Яглуш» с. Яглуш про спробу використання 

ФК«Дністер» с. Козарі  на матч ФК «Яглуш» с. Яглуш – ФК«Дністер» 

с.Козарі 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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР суворо попередити 

ФК«Дністер» с. Козарі. 

3. 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 «Жовчів» с.Жовчів – 

ФК «Букачівці» с.Букачівці. 

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

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

«Букачівці» с. Букачівці до 19.07.2017 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: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР О.Гиціва про повторне 

некоректне заповнення рапорта представниками 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. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати 

ФК«Липівка» с.Липівка до 19.07.2017 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. 

V. Слухали: 

Звернення представника ФК «Чайка» с. Приозерне І.Кардаша про отримання 

жовтої картки гравцем ФК «Чайка» с. Приозерне Баралецьким Богданом у 

матчі ФК «Кліщівна» с.Кліщівна  –  ФК «Чайка» с. Приозерне . 

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. Рішення арбітра матчу ФК «Кліщівна» с.Кліщівна  –  ФК «Чайка» с. 

Приозерне В.Димкара залишити в силі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

VІ. Слухали: 

Звернення-рекомендацію представника виконавчого комітету ФФРР 

О.Гиціва про рішення: протокол КДК №10, питання І, пункт 2 від 28.06.2017 

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. Зменшити дискваліфікацію гравцям: Роюк Віталій (ФК «Дністер» с.Козарі) 

та Кузик Назар (ФК «Чайка» с. Приозерне) на один матч. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


