
 

ПРОТОКОЛ №25 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

06 жовтня 2017 року  

Присутні члени КДК ФФРР: 

 Скарбовський Роман – Голова КДК 

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 

Присутні: 

 Крук Михайло – представник ФК «Залужжя» с. Залужжя 

 Білоус Іван - представник ФК «Залужжя» с. Залужжя 

 Панчак Михайло - представник ФК «Пуків» с. Пуків 

І. Слухали: 

Про попередження та вилучення гравців: Цимбалістий Іван (ФК «Чесники» с. 

Чесники), Череватий Сергій (ФК «Путятинці» с. Путятинці), Луцишин Сергій 

(ФК «Путятинці» с. Путятинці), Кашуба Руслан  (ФК «Путятинці» с. 

Путятинці), Іванців Володимир (ФК «Залужжя» с. Залужжя), Биковський 

Василь (ФК «Долиняни» с. Долиняни), Дорошенко Орест (ФК «Черче» с. 

Черче), Курпіта Іван (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці), Француз Юрій (ФК 

«Бабухів» с. Бабухів), Козловський Микола (ФК «Лучинці» с. Луцинці), 

Семчій Ігор (ФК «Дністер» с. Козарі) . 

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:  

 Цимбалістий Іван (ФК «Чесники» с. Чесники) - 1 гра (дві жовті картки 

в одному матчі) 

 Череватий Сергій (ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 1 гра (дві жовті 

картки в одному матчі) 

 Луцишин Сергій (ФК «Путятинці» с. Путятинці) - 1 гра (дві жовті 

картки в одному матчі) 



 Кашуба Руслан  (ФК «Путятинці» с. Путятинці) – 1 гра (4 жовті картки 

в сезоні) 

 Іванців Володимир (ФК «Залужжя» с. Залужжя) – 4 гри (червона картка 

за удар в обличчя суперника) 

 Биковський Василь (ФК «Долиняни» с. Долиняни) – 1 гра (4 жовті 

картки в сезоні) 

 Дорошенко Орест (ФК «Черче» с. Черче) – 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні) 

 Курпіта Іван (ФК «Воскресинці» с. Воскресинці) - 1 гра (дві жовті 

картки в одному матчі) 

 Француз Юрій (ФК «Бабухів» с. Бабухів) – 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні) 

 Козловський Микола (ФК «Лучинці» с. Луцинці) – 1 гра (4 жовті 

картки в сезоні) 

 Семчій Ігор (ФК «Дністер» с. Козарі)  – 2 гри (8 жовтих карток в 

сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

ІІ. Слухали: 

Про інцидент, що мав місце у матчі першості району сезону 2017 р. між ФК 

«Пуків» с. Пуків і ФК «Залужжя» с. Залужжя. 

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

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

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

«Залужжя» с. Залужжя до 20.10.2017 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за самовільний вихід з поля). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати ФК 

«Пуків» с. Пуків на один домашній матч (за поведінку гравців ФК «Пуків» с. 

Пуків під час матчу). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

ІІІ. Слухали: 



Про інцидент, що мав місце у матчі чемпіонату району сезону 2017 р. між 

ФК «Липівка» с. Липівка і ФК «Воскресинці» с. Воскресинці. 

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. Залишити в силі результат матчу між ФК «Липівка» с. Липівка і ФК 

«Воскресинці» с. Воскресинці 3:0 на користь ФК «Липівка» с. Липівка. 

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

«Воскресинці» с. Воскресинці до 20.10.2017 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 500,00 гривень (за самовільний вихід з поля). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


