
 

ПРОТОКОЛ №23 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

20 вересня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 

Присутні: 

 Представники ФК «Воскресинці» с. Воскресинці 

І. Слухали: 

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

с. Воскресинці), Пащин Богдан (ФК «Потік» с. Потік), Котлярський Андрій 

(ФК «Залужжя» с. Залужжя), Гнип Роман (ФК «Воскресинці» с. 

Воскресинці), Мархоцький Ігор (ФК «Дністер» с. Козарі), Демків Ростислав 

(ФК «Руда» с. Руда), Москаль Степан (ФК «Верхня Липиця» с. Верхня 

Липиця), Кучмій Назарій (ФК «Пуків» с. Пуків). 

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:  

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

останньої надії); 

 Пащин Богдан (ФК «Потік» с. Потік)  – 2 гри (червона картка за 

нецензурні висловлювання на адресу арбітрів); 

 Котлярський Андрій (ФК «Залужжя» с. Залужжя) – 1 гра (дві жовті 

картки в одному матчі); 

 Гнип Роман (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці) – 1 гра (4 жовті картки 

в сезоні); 

 Мархоцький Ігор (ФК «Дністер» с. Козарі) - 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні); 



 Демків Ростислав (ФК «Руда» с. Руда) - 2 гри (8 жовтих карток в сезоні); 

 Москаль Степан (ФК «Верхня Липиця» с. Верхня Липиця) - 1 гра (4 жовті 

картки в сезоні) ; 

 Кучмій Назарій (ФК «Пуків» с. Пуків) - 1 гра (4 жовті картки в сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра матчу Димкаря Володимира про інцидент, що мав місце під 

час та після матчу ФК «Залужжя» с. Залужжя – ФК «Путятинці» с. 

Путятинці.  

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 на 2 

(два) домашні матчі стадіон ФК «Залужжя» с. Залужжя за незабезпечення 

порядку під час та після матчу ФК «Залужжя» с. Залужжя – ФК «Путятинці» 

с. Путятинці. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра матчу Пащина Ігоря та пояснення представників ФК 

«Воскресинці» с. Воскресинці про інцидент, що мав місце після матчу ФК 

«Воскресинці» с. Воскресинці – ФК «Конюшки» с. Конюшки.  

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 дискваліфікувати на 2 

(два) домашні матчі стадіон ФК «Воскресинці» с. Воскресинці за 

незабезпечення порядку після матчу ФК «Воскресинці» с. Воскресинці – ФК 

«Конюшки» с. Конюшки. 

3. Доручити Суддівському комітету Федерації футболу Рогатинського району 

провести роз’яснювальну роботу з арбітром Пащином Ігорем Васильовичем. 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

Заступник голови КДК                                     Р. Кривун  


