
 

ПРОТОКОЛ №20/18-19 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

29 травня 2019 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – Голова КДК  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

І. Слухали: 

Про вилучення та попередження гравців: Лукеча Тарас (ФК «Пуків» с.Пуків), 

Притика Олег (ФК «Фрага» с. Фрага), Синишин Петро (ФК«Фрага» с.Фрага), 

Кузенко Андрій (ФК «Сокіл» с.Помонята), Лябига Олег (ФК «Сокіл» 

с.Помонята), Пащин Богдан (ФК «Черче» с.Черче), Ожеховський Юрій 

(ФК«Конюшки» с.Конюшки), Борис Михайло (ФК «Нижня Липиця» с.Нижня 

Липиця). 

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:  

 Лукеча Тарас (ФК «Пуків» с.Пуків) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 

 Притика Олег (ФК «Фрага» с. Фрага) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 

 Синишин Петро (ФК«Фрага» с. Фрага) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Кузенко Андрій (ФК «Сокіл» с.Помонята) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Лябига Олег (ФК «Сокіл» с.Помонята) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Пащин Богдан (ФК «Черче» с.Черче) – 1 гра (4 попередження в сезоні); 

 Ожеховський Юрій (ФК«Конюшки» с.Конюшки) – 1 гра (2 

попередження в одному матчі); 

 Борис Михайло (ФК «Нижня Липиця» с.Нижня Липиця) – 1 гра (2 

попередження в одному матчі). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 



 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР В.Дарміця про інцидент, що мав місце до початку 

календарного матчу першості району з футболу сезону 2018-2019 року між 

ФК«Чайка» с. Приозерне  та  ФК «Світанок» с. Світанок. 

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 зарахувати 

ФК«Чайка» с. Приозерне технічну поразку (0:3) за не підготовленість 

стадіону на матч, відповідно ФК «Світанок» с.Світанок технічну перемогу 

(3:0). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


