
 

Чемпіонат Калуського району з футзалу 

2022/2023 
 

 

 

ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ ГРАВЦІВ 

Дата 
порушення  

Прізвище та ім’я 
учасника  Матч, назва турніру  КДК Стаття дискваліфікації  Матчі, на які припадають 

застосовані дисциплінарні санкції  

04.12.2022 Бояковський 
Віталій 

ФК «Гуменів» – «Підгора» - Друге 
попередження 

10.12.2022  
  

«Пробій» – «Підгора» 

04.12.2022 Остапчук 
Михайло 

«Платинум» – «Заряд» - Друге 
попередження 

10.12.2022  
  

«Заряд» – ФК «Підгірки»  

10.12.2022 Локатир 
Святослав 

ФК «Станькова» – ФК 
«2017» 

- Друге 
попередження 

11.12.2022  
  

ФК «2017» – «Гата» 

 
10.12.2022 Корвацький 

Сергій  
 «Гата» – ФК «Брошнів» 11.12.22 Недисциплінована 

поведінка 

11.12.2022 
18.12.2022 

  

ФК «2017» – «Гата» 
«Гата» – «Штурм» 

 
17.12.2022 Коколин 

Андрій 
ФК «Мостище» – 

«Євробуд» 
- Друге 

попередження 

31.12.2022  
  

ФК «Мостище» – «Сокіл» 

08.01.2023 Джус 
Мар’ян 

ФК «2017» – ФК 
«Мостище-2» 

- Третє 
попередження 

14.01.2023  
  

ФК «Тужилів» – ФК «2017» 

 
08.01.2023 Кажук 

Назар 
ФК «Брошнів» – ФК 

«Тужилів» 
09.01.23 Небезпечна гра з 

ризиком нанесення 
травми 

14.01.2023  
15.01.2023  

  

«Сокіл» – ФК «Брошнів» 
ФК «Брошнів» – «Стройбаза» 

 
14.01.2023 Дяків 

Роман 
«Платинум» – ФК 

«Підгірки» 
- Друге 

попередження 

15.01.2023  
  

ФК «Тужилів» – «Платинум» 

 
14.01.2023 Кобута 

Костянтин 
ФК «Мостище» – 

«Підгора» 
- Третє 

попередження 

15.01.2023  
  

«Рембудвест» – ФК «Мостище» 

 
14.01.2023 Корпан 

Василь 
«Платинум» – ФК 

«Підгірки» 
- Третє 

попередження 

15.01.2023  
  

ФК «Тужилів» – «Платинум» 

 
14.01.2023 Моспан 

Сергій 
ФК «Мостище-2» – 

«Підгора» 
- Третє 

попередження 

15.01.2023  
  

ФК «Станькова» – ФК «Мостище-2» 

 
14.01.2023 Павлів 

Максим 
ФК «Перекоси» – «Гата» - Третє 

попередження 

15.01.2023  
  

«Орандж» – ФК «Перекоси» 

 
14.01.2023 Ріжко 

Андрій 
«Оболонь-Підгірки» – 

«Заряд» 
- Третє 

попередження 

15.01.2023  
  

«Заряд» – «Будівельник» 

 
15.01.2023 Гладенький 

Віталій 
ФК «2017» – «Сокіл» 19.01.23 Поштовх 

арбітра 

28.01.2023  
29.01.2023  
04.01.2023  

 

«Сокіл» – «Штурм» 
ФК «Станькова» – «Сокіл» 
«Сокіл» – «Рембудвест» 

 

15.01.2023 Остапчук 
Михайло 

 «Заряд» – «Будівельник» - Третє 
попередження 

28.01.2023  
  

ФК «Мостище» – «Заряд» 

 
28.01.2023 Бояковський 

Віталій 
«Платинум» – «Підгора» - Третє 

попередження 

29.01.2023  
  

«Підгора» – ФК «Підгірки» 

28.01.2023 Довгань 
Олександр 

ФК «Тужилів-2» – 
«Рембудвест» 

- Третє 
попередження 

29.01.2023  
  

 «Рембудвест» – «Платинум» 

28.01.2023 Костельний 
Дмитро 

ФК «Тужилів» – ФК 
«Станькова»  

- Третє 
попередження 

29.01.2023  
  

ФК «Станькова» – «Сокіл» 

29.01.2023 Генега 
Роман 

 «Гата» – ФК «Тужилів» - Третє 
попередження 

05.02.2023  
  

 «Гата» – ФК «Підгірки» 

 
29.01.2023 Корпан 

Василь 
«Рембудвест» – 

«Платинум» 
- Друге 

попередження 

05.02.2023  
  

ФК «Тужилів» – «Платинум» 

 
29.01.2023 П’ясецький 

Іван 
 «Євробуд» – ФК 

«Мостище»  
- Фол останньої надії 05.02.2023  

  
«Сокіл» – ФК «Мостище» 

 
29.01.2023 Попівняк 

Марк 
 «Гата» – ФК «Тужилів» - Друге 

попередження 

05.02.2023  
  

 «Гата» – ФК «Підгірки» 

 
05.02.2023 Катола 

Микола 
 «Гата» – ФК «Підгірки» - Третє 

попередження 

11.02.2023 
  

 «Будівельник» – «Гата» 

 



05.02.2023 Коник 
Ярослав 

ФК «Станькова» – 
«Рембудвест» 

- Друге 
попередження 

11.02.2023  
  

ФК «Підгірки» – ФК «Станькова» 

 
05.02.2023 Минай 

Роман 
«Гата» – ФК «Підгірки» - Третє 

попередження 

11.02.2023  
  

ФК «Підгірки» – ФК «Станькова» 

 
05.02.2023 Яців 

Ростислав 
ФК «Станькова» – 

«Рембудвест» 
- Третє 

попередження 

11.02.2023  
  

ФК «Підгірки» – ФК «Станькова» 

 
11.02.2023 Дутчак 

Олег 
«Платинум» – ФК «2017» - Третє 

попередження 

12.02.2023  
  

ФК «2017» – ФК «Мостище» 

 
11.02.2023 Клапко 

Тарас 
«Підгора» – «Орандж» 14.02.23 Недисциплінована 

поведінка 

12.02.2023  
19.02.2023  

 

«Орандж» – ФК «Гуменів» 
«Оболонь-Підгірки» – «Орандж» 

 12.02.2023 Гишко 
Богдан 

«Орандж» – ФК «Гуменів» - Третє 
попередження 

19.02.2023  
 

 «Оболонь-Підгірки» – «Орандж» 
 

 12.02.2023 Гудак 
Степан 

«Сокіл» – «Будівельник» - Третє 
попередження 

19.02.2023  
 

 «Будівельник» – ФК «Станькова» 
 

12.02.2023 Корпан 
Василь 

ФК «Станькова» – 
«Платинум» 

- Друге 
попередження 

19.02.2023  
  

«Платинум» – «Гата» 

 
 12.02.2023 Николяк 

Роман 
«Штурм» – «Підгора» - Третє 

попередження 

19.02.2023  
 

 «Підгора» – «Стройбаза» 
 

 12.02.2023 Гіфес 
Володимир 

«Будівельник-2» – 
«Заряд» 

- Друге 
попередження 

26.02.2023  
 

 «Будівельник-2» – ФК «Гуменів» 
 

 19.02.2023 Капраль 
Євген 

ФК «Мостище» – ФК 
«Брошнів» 

- Друге 
попередження 

26.02.2023  
 

ФК «Брошнів» – ФК «Підгірки» 
 

 19.02.2023 Телько 
Андрій 

«Євробуд» – ФК 
«Тужилів» 

- Фол останньої 
надії 

26.02.2023  
 

«Гата» – «Євробуд» 
 

 19.02.2023 Цюпер 
Олександр 

«Євробуд» – ФК 
«Тужилів» 

- Третє 
попередження 

26.02.2023  
 

ФК «Тужилів» – «Рембудвест» 
 

 19.02.2023 Федишин 
Назарій 

ФК «Мостище» – ФК 
«Брошнів» 

- Третє 
попередження 

26.02.2023  
 

ФК «Станькова» – ФК «Мостище» 
 

 26.02.2023 Андрейко 
Дмитро 

ФК «Мостище-2» – 
«Підгора» 

- Третє 
попередження 

05.03.2023  
 

«Підгора» – «Будівельник-2» 
 

 26.02.2023 Лукасевич 
Тарас 

ФК «Мостище-2» – 
«Підгора» 

- Друге 
попередження 

05.03.2023  
 

ФК «Гуменів» – ФК «Мостище-2» 
 

 26.02.2023 Пастушенко 
Владислав 

ФК «Мостище-2» – 
«Підгора» 

- Третє 
попередження 

05.03.2023  
 

«Підгора» – «Будівельник-2» 
 

 26.02.2023 Сорока 
Тарас 

ФК «Мостище-2» – 
«Підгора» 

- Недисциплінована 
поведінка 

05.03.2023  
 

«Оболонь-Підгірки» – ФК «Перекоси» 
 

 26.02.2023 Оринчак 
Богдан 

ФК «2017» – 
«Будівельник» 

- Недисциплінована 
поведінка 

05.03.2023  
 

«Рембудвест» – ФК «2017» 
 

 26.02.2023 Щербина 
Сергій 

ФК «Станькова» – ФК 
«Мостище» 

- Третє 
попередження 

05.03.2023  
 

«Євробуд» – ФК «Станькова» 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол №1   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                               від 11 грудня 2022 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про вилучення гравця команди «Гата» (Калуш) Корвацького Сергія в матчі 2-го 
туру чемпіонату Калуського району з футзалу 10.12.2022 р. 



 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 2-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу 10.12.2022 р. 

«Гата» (Калуш) – ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада) про вилучення гравця команди 

«Гата» Корвацького Сергія за образливі висловлювання на адресу арбітра матчу. 

Вирішили:  Дискваліфікувати гравця команди «Гата» (Калуш) Корвацького Сергія 

на дві календарні гри. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 

Протокол №2   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                  від 5 січня 2023 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про неявку команди  «Пробій» (Калуш) на гру 6-го туру чемпіонату Калуського 
району з футзалу. 

2. Про участь незаявленого в складі команди «Будівельник-2» (Калуш) в матчі 1/8 

фіналу Кубка Калуського району з футзалу. 

 
 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 6-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу від 

25.12.2022 р. «Пробій» (Калуш) – «Заряд» (Довжка) про неявку на гру команди  

«Пробій» (Калуш). 

Вирішили: За допущену неявку зарахувати команді  «Пробій» (Калуш) технічну 

поразку (-:+), а команді  «Заряд» (Довжка) технічну перемогу (+:-). У випадку 

повторної неявки команда  «Пробій» (Калуш) буде знята зі змагань. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

2. Питання 

Слухали: На підставі запису в протоколі матчу 1/8 фіналу Кубка Калуського району 

«Будівельник» (Калуш) – «Будівельник-2» (Калуш) від 03.01.2023 р. та перегляду 



відеозапису гри було встановлено, що гравець команди «Будівельник» (Калуш)  

Король Андрій брав участь у матчі в складі команди «Будівельник-2» (Калуш). 

Вирішили: Анулювати результат матчу 1/8 фіналу Кубка Калуського району 

«Будівельник» (Калуш) – «Будівельник-2» (Калуш). Через участь незаявленого 

гравця в складі команди «Будівельник-2» (Калуш) зарахувати команді  

«Будівельник» (Калуш) технічну перемогу (+:-), а команді  «Будівельник-2» 

(Калуш) технічну поразку (-:+). 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 

 

Протокол №3   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                  від 9 січня 2023 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про неявку команд  «Пробій» (Калуш) і «Стройбаза» (Калуш) на матчі 7-го туру 
чемпіонату Калуського району з футзалу. 

2. Про вилучення гравця команди ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада)  Кажука Назара 
в матчі 7-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу. 

 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який повідомив, що команди 

«Пробій» (Калуш) і «Стройбаза» (Калуш) не з’явились на ігри 08.01.2023 р., через 

що не відбулись календарні матчі 7-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу 

«Платинум» (Долина) – «Пробій» (Калуш) і «Сокіл» (Голинь) – «Стройбаза» (Калуш), 

причому неявка команди  «Пробій» (Калуш) стала вже другою в турнірі. 

Вирішили: 1. За допущену неявку зарахувати команді  «Стройбаза» (Калуш) 

технічну поразку (-:+), а команді  «Сокіл» (Голинь) технічну перемогу (+:-). У 

випадку повторної неявки команда  «Стройбаза» (Калуш) буде знята зі змагань.    

2. За допущену другу неявку команду  «Пробій» (Калуш) згідно Регламенту (п.5 

Переліку командних санкцій «Положення про порядок застосування дисциплінарних 

санкцій») знято зі змагань. Так як команда зіграла менше 50% матчів групового 

етапу, всі її попередні результати в чемпіонаті Калуського району з футзалу 

анульовані. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 



 

2. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 7-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу від 

08.01.2023 р. ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада) – ФК «Тужилів» (Тужилів) про 

вилучення на 11-й хвилині гравця команди ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада) Кажука 

Назара за грубу атаку суперника з ризиком нанесення травми. 

Вирішили:  Дискваліфікувати гравця команди ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада) 

Кажука Назара на дві календарні гри. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 

Протокол №4   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                  від 20 січня 2023 року   

Присутні: 

4. Качур Василь (заступник голови КДК) 

5. Винник Василь (член КДК) 
 

6. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

3. Про вилучення гравця команди «Сокіл» (Голинь)  Гладенького Віталія після 
матчу 9-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу. 

4. Розгляд звернення представника команди  «Платинум» (Долина) про відміну 
попередження гравця команди Петрика Євгенія. 

5. Про епізод з винесенням другого попередження в матчі 9-го туру чемпіонату 

Калуського району з футзалу команд  «Рембудвест» (Калуш) і ФК «Мостище» 

(Мостище). 
 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 9-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу від 15.01.2023 

р. ФК «2017» (Брошнів-Осада) – «Сокіл» (Голинь) про вилучення гравця команди 

«Сокіл» (Голинь) Гладенького Віталія, який після фінального свистка застосував 

фізичний вплив до офіційної особи матчу, здійснивши поштовх арбітра матчу. 

Пояснення представника команди «Сокіл» (Голинь) Шинкаря Івана. 

Вирішили:  Дискваліфікувати гравця команди «Сокіл» (Голинь) Гладенького 

Віталія на три календарні гри. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

2. Питання 



Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав письмове 

звернення представника команди «Платинум» (Долина) з проханням про відміну 

безпідставно винесеного на 21-й хвилині календарного матчу 9-го туру чемпіонату 

ФК «Гуменів» (Гуменів) – «Платинум» (Долина) попередження гравцю його команди 

Петрику Євгенію. Пояснення арбітра матчу  Коваля Романа. 

Вирішили: Розглянувши відеозапис епізоду з моментом винесення дисциплінарного 

стягнення у вигляді жовтої картки, вирішили скасувати винесене на 21-й хвилині 

попередження гравцю команди «Платинум» (Долина) Петрику Євгенію.  

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

3. Питання 

Слухали: Голову Комітету арбітрів КРАФ Геренду Євгена з поясненнями стосовно 

дій бригади арбітрів в епізоді з винесенням другого попередження гравцю команди 

ФК «Мостище» (Мостище) Лукасевичу Олегу в календарному матчі 9-го туру 

чемпіонату Калуського району з футзалу «Рембудвест» (Калуш) – ФК «Мостище» 

(Мостище). 

Вирішили: 1. Пояснення Геренди Євгена прийняти до відома.   2. Рекомендувати 

Комітету арбітрів КРАФ застосувати передбачені Регламентом (п.8 Переліку 

командних санкцій «Положення про порядок застосування дисциплінарних санкцій») 
дисциплінарні санкції до бригади арбітрів у складі  Барка Віталія, Коваля Романа і 

Золотняка Петра. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 

 

Протокол №5   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                  від 30 січня 2023 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про неявку команди  «Заряд» (Довжка) на гру 10-го туру чемпіонату Калуського 

району з футзалу. 

 
 

1. Питання 



Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 10-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу від 

28.01.2023 р. ФК «Мостище» (Мостище) – «Заряд» (Довжка) про неявку на гру 

команди  «Заряд» (Довжка). 

Вирішили: За допущену неявку зарахувати команді  «Заряд» (Довжка) технічну 

поразку (-:+), а команді  ФК «Мостище» (Мостище) технічну перемогу (+:-). У 

випадку повторної неявки команда  «Заряд» (Довжка) буде знята зі змагань. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 

 

Протокол №6   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                               від 14 лютого 2023 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про вилучення гравця команди «Орандж» (Калуш) Клапка Тараса в матчі 13-го 
туру чемпіонату Калуського району з футзалу (Друга ліга) 11.02.2023 р. 

 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який зачитав запис в протоколі 

календарного матчу 13-го туру чемпіонату Калуського району з футзалу 11.02.2023 

р. «Підгора» (Голинь) – «Орандж» (Калуш) про вилучення гравця команди «Орандж» 

Клапка Тараса за нецензурні висловлювання на адресу арбітра матчу. 

Вирішили:  Дискваліфікувати гравця команди «Орандж» (Калуш) Клапка Тараса 

на дві календарні гри. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 



Протокол №7   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                від 27 лютого 2023 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 

2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про неявку команди  «Платинум» (Долина) на матчі 15 і 16 турів чемпіонату 
Калуського району з футзалу. 

 
 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК  Качура Василя, який повідомив, що команда 

«Платинум» (Долина) не з’явилась на два календарні  матчі Першої ліги чемпіонату 

Калуського району з футзалу «Платинум» (Долина) – «Гата» (Калуш) і «Сокіл» 

(Голинь) – «Платинум» (Долина). 

Вирішили: За допущені неявки зарахувати команді  «Платинум» (Долина) 

технічні поразки (-:+), а командам  «Гата» (Калуш) і «Сокіл» (Голинь) – технічні 

перемоги (+:-). Також за допущення другої неявки команду  «Платинум» 

(Долина) знято зі змагань, а в матчі останнього туру «Платинум» (Долина) – ФК 

«Брошнів» (Брошнів-Осада) призначити команді  «Платинум» (Долина) технічну 

поразку (-:+), а команді  ФК «Брошнів» (Брошнів-Осада) – технічну перемогу 

(+:-). 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 


