
 

ПРОТОКОЛ №4/18 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

09 травня 2018 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – Голова КДК  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

Запрошені: 

 Тищенко Віталій – Голова ФФРР 

 Трач Василь – член Виконкому ФФРР 

І. Слухали: 

Про вилучення гравців: Костишин Ігор  (ФК «Липівка» с. Липівка), Конопада 

Олег (ФК «Потік» с. Потік), Лялька Олег (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. Дискваліфікувати гравців:  

 Костишин Ігор  (ФК «Липівка» с. Липівка) – 2 гри (за нецензурну лайку 

в сторону арбітра); 

 Конопада Олег (ФК «Потік» с. Потік) – 1 гра (за фол останньої надії); 

 Лялька Олег (ФК «Чесники» с. Чесники) – 1 гра (2 попередження в 

матчі). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР В.Трача про інцидент, що мав місце під час та після  

матчу першості району з футболу сезону 2018 року між ФК «Загір’я» с. 

Загір’я  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 «Загір’я» с. Загір’я на одну домашню гру  (за неналежну 

поведінку вболівальників команди).   

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

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

Рогатинського району з футболу сезону 2018 року ФК «Підвиння» 

с.Підвиння – 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. Зарахувати ФК «Фрага» с. Фрага технічну поразку (0:3), відповідно 

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

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати 

ФК«Фрага» с. Фрага до 23.05.2018 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 представників ФК«Лучинці» с.Лучинці  про минулорічну 

дискваліфікацію стадіону. 

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. Задовольнити звернення представників ФК«Лучинці» с.Лучинці та 

скоротити дискваліфікаційний період стадіону на один матч.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

V. Слухали: 

Звернення представників ФК«Липівка» с.Липівка щодо компетентності 

роботи бригади суддів, що обслуговували матч ФК «Долиняни» с.Долиняни 

–  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. Передати дане питання на розгляд в суддівський комітет ФФРР та 

провести роз’яснювальну роботу з даною бригадою.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

  

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  

 


