
 

ПРОТОКОЛ №6/19-20 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

04 вересня 2019 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – Голова КДК  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Матусяк Роман (ФК «Пуків» 

с.Пуків),  Слободян Богдан (ФК «Пуків» с. Пуків),  Королишин Степан  

(ФК«Сарники-Діброва» с. Сарники-Діброва), Королишин Ярослав  

(ФК«Сарники-Діброва» с. Сарники-Діброва), Гембаля Юліан  (ФК«Сарники-

Діброва» с. Сарники-Діброва), Герега Степан  (ФК«Юнашків» с. Юнашків), 

Періг Юрій  (ФК«Світанок» с.Світанок),  Демків Ростислав  (ФК«Руда» 

с.Руда). 

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:  

 Матусяк Роман (ФК «Пуків» с.Пуків) – 1 гра (2 попередження в матчі); 

 Слободян Богдан (ФК «Пуків» с. Пуків) – 4 гри + 10 ігор умовно (за 

неспортивну поведінку після закінчення матчу); 

 Королишин Степан  (ФК«Сарники-Діброва» с. Сарники-Діброва) – 1 

гра (2 попередження в матчі); 

 Королишин Ярослав  (ФК«Сарники-Діброва» с. Сарники-Діброва) – 2 

гри (за неспортивну поведінку); 

 Гембаля Юліан  (ФК«Сарники-Діброва» с. Сарники-Діброва) – 2 гри (за 

неспортивну поведінку); 

 Герега Степан  (ФК«Юнашків» с. Юнашків) – 3 гри (за небезпечну 

атаку суперника з нанесенням травми); 



 Періг Юрій  (ФК«Світанок» с.Світанок) – 1 гра (2 попередження в 

матчі); 

 Демків Ростислав  (ФК«Руда» с. Руда) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР О.Ступніцького про інцидент, що мав місце під час  

матчу чемпіонату району з футболу сезону 2019-2020 років між ФК 

«Путятинці» с.Путятинці  та  ФК«Бабухів» с. Бабухів . 

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 попередити  

ФК«Бабухів» с. Бабухів  (за неналежну поведінку вболівальників команди).   

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Звернення Голови ФФРР  В.Тищенка  про заборгованість команд по 

грошових обов’язкових внесках. 

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. Позбавити  ФК «Букачівці» с. Букачівці трьох турнірних очок за несплату 

грошових обов’язкових внесків ФФРР. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

 



ІV. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР П.Гуріненка про інцидент, що мав місце під час та 

після закінчення  матчу чемпіонату району з футболу сезону 2019-2020 років 

між ФК «Липівка» с.Липівка  та  ФК«Пуків» с. Пуків. 

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 і 

умовно дискваліфікувати на 2 домашні матчі ФК«Пуків» с. Пуків  (за 

неналежну поведінку гравців команди).   

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

V. Слухали: 

Заяву представників ФК «Дністер» с. Козарі  про зняття команди з 

Чемпіонату району з футболу сезону 2019-2020 років. 

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. Зняти  ФК «Дністер» с. Козарі з Чемпіонату району з футболу сезону 2019-

2020 років. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2019-2020 років зняти з команд турнірні очки здобуті з ФК «Дністер» 

с.Козарі в зв’язку з тим що команда провела менше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

  

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  

 


