
 

ПРОТОКОЛ №9/18 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

17  жовтня 2018 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: Грай Андрій (ФК «Васючин» 

с.Васючин), Мазур Ігор (ФК «Колоколин» с. Колоколин),  Кузик Ярослав 

(ФК «Сокіл» с.Помонята),  Беркій Володимир (ФК«Воскресинці» 

с.Воскресинці),  Швашків Віталій (ФК«Букачівці» с. Букачівці). 

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:  

 Грай Андрій (ФК «Васючин» с.Васючин) – 2 гри (небезпечна атака 

суперника);  

 Мазур Ігор (ФК «Колоколин» с. Колоколин) – 1 гра (2 попередження в 

матчі); 

 Кузик Ярослав (ФК «Сокіл» с.Помонята) – 1 гра (4 попередження в 

сезоні); 

 Беркій Володимир (ФК«Воскресинці» с.Воскресинці) – 2 гри 

(неспортивна поведінка); 

 Швашків Віталій (ФК«Букачівці» с. Букачівці) – 2 гри (неспортивна 

поведінка). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Про неявку ФК «Конюшки» с. Конюшки на календарний матч чемпіонату 

Рогатинського району з футболу сезону 2018-2019 років ФК «Руда» с.Руда – 

ФК «Конюшки» с. Конюшки. 



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

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

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР зобов’язати 

ФК«Конюшки» с. Конюшки до 31.10.2018 року сплатити ФФРР грошовий 

обов’язковий внесок у розмірі 1500,00 гривень (за неявку на матч чемпіонату 

району). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Звернення Заступника голови ФФРР О.Гиціва про некоректне заповнення 

рапортів представниками ФК «Юнашків» с. Юнашків на матч ФК «Черче» 

с.Черче – ФК «Юнашків» с. Юнашків,  ФК «Дністер» с.Козарі  на матч 

ФК«Липівка» с.Липівка – ФК «Дністер» с.Козарі,  та ФК«Підвиння» 

с.Підвиння  на матч ФК«Підвиння» с.Підвиння – ФК«Яглуш» с.Яглуш.   

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 зобов’язати 

ФК «Юнашків» с.Юнашків, ФК «Дністер» с.Козарі та ФК «Підвиння» 

с.Підвиння до 31.10.2018 року сплатити ФФРР грошовий обов’язковий 

внесок у розмірі 100,00 гривень (за некоректне заповнення рапорта). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


