
 

ПРОТОКОЛ №22 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

14 вересня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – Перший заступник голови ФФРР 

І. Слухали: 

Про попередження та вилучення гравців: Гринишин Василь (ФК «Дністер» с. 

Козарі), Курпіта Сергій (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці), Луцишин Сергій 

(ФК «Путятинці» с. Путятинці), Ігор Скарбовський (ФК «Підкамінь» с. 

Підкамінь), Хома Ігор (ФК «Долиняни» с. Долиняни), Жирий Тарас (ФК 

«Долиняни» с. Долиняни), Свиридов Ігор (ФК «Конюшки» с. Конюшки), 

Цимбалістий Олег (ФК «Залужжя» с. Залужжя), Яремко Віталій (ФК «Верхня 

Липиця» с. Верхня Липиця). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Заступника голови КДК ФФРР  

Р.Кривуна 

Вирішили:  

1. Інформацію Заступника голови КДК ФФРР  Р.Кривуна прийняти до 

відома.  

2. Дискваліфікувати гравців:  

 Гринишин Василь (ФК «Дністер» с. Козарі) – 4 гри (червона картка за 

поштовх суперника та нецензурні вирази та образливі жести на адресу  

суперника); 

 Курпіта Сергій (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці)  – 4 гри (червона 

картка за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику); 

 Луцишин Сергій (ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 1 гра (2 

попередження в одному матчі); 

 Ігор Скарбовський (ФК «Підкамінь» с. Підкамінь) – до кінця сезону 

2017 р. (нецензурні вирази та образливі жести на адресу арбітрів); 



 Хома Ігор (ФК «Долиняни» с. Долиняни) – 2 гри (червона картка за 

грубу гру) ; 

 Жирий Тарас (ФК «Долиняни» с. Долиняни) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні) ; 

 Свиридов Ігор (ФК «Конюшки» с. Конюшки) - 1 гра (4 попередження в 

сезоні) ; 

 Цимбалістий Олег (ФК «Залужжя» с. Залужжя)  - 1 гра (2 

попередження в одному матчі) ; 

 Яремко Віталій (ФК «Верхня Липиця» с. Верхня Липиця) - 1 гра (4 

попередження в сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР Кохмана Йосипа про інцидент, що мав місце в матчі 

першості району сезону 2017 р. між ФК «Підкамінь» с. Підкамінь та ФК 

«Колоколин» с. Колоколин. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Заступника голови КДК ФФРР  

Р.Кривуна 

Вирішили:  

1. Інформацію Заступника голови КДК ФФРР  Р.Кривуна прийняти до 

відома.  

2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати 

умовно на 2 (два) матчі стадіон ФК «Підкамінь» с. Підкамінь за 

незабезпечення порядку під час матчу між ФК «Підкамінь» с. Підкамінь та 

ФК «Колоколин» с. Колоколин. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Пояснення представників ФК «Фрага» с. Фрага та ФК «Вербилівці» с. 

Вербилівці та арбітра матчу Пащина Ігоря про те, що не відбулась 

календарна гра першості району 10 вересня 2017 р. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Заступника голови КДК ФФРР  

Р.Кривуна 

Вирішили:  

1. Інформацію Заступника голови КДК ФФРР  Р. Кривуна прийняти до 

відома.  

2. Зарахувати ФК «Фрага» с. Фрага технічну поразку 0:3 (тп:тв) за неявку на 

матч, а ФК «Вербилівці» с. Вербилівці технічну перемогу 3:0 (тв:тп).  



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

«Фрага» с. Фрага до 28 вересня 2017 р. сплатити грошовий штраф у розмірі 

500,00 грн. (за неявку на матч).     

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати 

стадіон ФК «Фрага» с. Фрага на 3 (три) матчі за систематичну неготовність 

поля до матчів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІV. Слухали: 

Звернення Заступника голови ФФРР Олега Гиціва про некоректне 

заповнення рапорта представником ФК «Юнашків» с. Юнашків. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Заступника голови КДК ФФРР  

Р.Кривуна 

Вирішили:  

1. Інформацію Заступника голови КДК ФФРР  Р. Кривуна прийняти до 

відома.  

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

«Юнашків» с. Юнашків до 28 вересня 2017 р. сплатити обов’язковий 

грошовий штраф у розмірі 100,00 грн. (за систематичне некоректне 

заповнення рапорта матчу). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

V. Слухали: 

Заяву представників ФК «Жовчів» с. Жовчів від 9 вересня 2017 р. про зняття 

команди з першості району з футболу сезону 2017 року. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Заступника голови КДК ФФРР  

Р.Кривуна 

Вирішили:  

1. Інформацію Заступника голови КДК ФФРР  Р.Кривуна прийняти до 

відома.  

2. Зняти  ФК «Жовчів» с. Жовчів з першості району з футболу сезону 2017 

року. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2017 року ФК «Жовчів» с. Жовчів у всіх наступних матчах зараховувати 



технічні поразки 0:3, а суперникам – технічні перемоги 3:0 в зв’язку з тим, 

що ФК «Жовчів» с. Жовчів провів більше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

Заступник голови КДК                                     Р. Кривун  


