
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №3 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 
 

18 вересня 2020 р.                 м. Київ 
 

1. Про заявку футболіста Дейнека Вадим Тарасович (ID: 30040220) 05.01.2007 р.н.  
 

Згідно Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. (ст. 25 п.1,2,4) листів «Шахтар» м. Донецьк, нотаріально 
завіреної заяви батьків, вирішили: 

 дозволити перехід футболіста Дейнека Вадим Тарасович (ID: 30040220) 05.01.2007 
р.н. з команди ДАФ «Дніпро» м. Дніпро до команди «Шахтар» м. Донецьк; 

 при підписані професійного контракту чи/або договору на спортивну підготовку 
компенсаційні розрахунки згідно Регламенту УАФ зі статусу та трансферу футболістів. 

 
2. Про участь 05.09.2020 р. у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/21 рр. у складі 

команди ФК «Нікополь» м. Нікополь (U-15) незаявленого футболіста Котик Д.М. (ID: 
22106027) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.21 п.2., Ст.34 п.3) та Дисциплінарних 
Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Нікополь» м. Нікополь (U-15) – «Динамо» м. Запоріжжя (U-15) незаявленого 
футболіста Котик Д.М. (ID: 22106027), команді ФК «Нікополь» м. Нікополь зарахувати 
технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Нікополь» м. Нікополь (U-15) – «Динамо» м. Запоріжжя (U-15) незаявленого 
футболіста Котик Д.М. (ID: 22106027), зобов’язати ФК «Нікополь» м. Нікополь 
перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 

3. Про участь 05.09.2020 р. у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/21 рр. у складі 
команди «Динамо» м. Запоріжжя (U-17) відстороненого футболіста Євреїмова К.О. (ID: 
30041170) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст. 36 п.1, п.5, п.10., ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.34 п.3, п.8) та 
Дисциплінарних Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Нікополь» м. Нікополь (U-17) – «Динамо» м. Запоріжжя (U-17) відстороненого 
футболіста Євреїмова К.О. (ID: 30041170), зобов’язати «Динамо» м. Запоріжжя 
перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 
 



 
4. Про участь 06.09.2020 р. у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/21 рр. у складі 

команди «Маяк» м. Валки (U-17) незаявлених футболістів Омельченко І.Є. (ID: 30034232) 
та Кононенко О.В. (ID: 22107222) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.21 п.2., Ст.34 п.3, Ст.11 п.3.1, п.3.2, п.3.3) 
та Дисциплінарних Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
КДЮСШ м. Суми (U-17) – «Маяк» м. Валки (U-17) незаявлених футболістів 
Омельченко І.Є. (ID: 30034232) та Кононенко О.В. (ID: 22107222), команді «Маяк»      
м. Валки зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
КДЮСШ м. Суми (U-17) – «Маяк» м. Валки (U-17) незаявлених футболістів 
Омельченко І.Є. (ID: 30034232) та Кононенко О.В. (ID: 22107222), зобов’язати «Маяк» 
м. Валки перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 

5. Про участь 06.09.2020 р. у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/21 рр. у складі 
команди ДЮСШ «Ворскла» м. Полтава (U-14) незаявлених за вікову категорію (U-14) 
футболістів Медведєва Д.Г. (ID: 30035832) та Дзюби Д.Є.. (ID: 30035836) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.21 п.2., Ст.34 п.3) та Дисциплінарних 
Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Майстер М’яча» м. Харків (U-14) – ДЮСШ «Ворскла» м. Полтава (U-14) незаявлених 
за вікову категорію (U-14) футболістів Медведєва Д.Г. (ID: 30035832) та Дзюби Д.Є.. 
(ID: 30035836), команді ДЮСШ «Ворскла» м. Полтава зарахувати технічну поразку 
0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Майстер М’яча» м. Харків (U-14) – ДЮСШ «Ворскла» м. Полтава (U-14) незаявлених 
за вікову категорію (U-14) футболістів Медведєва Д.Г. (ID: 30035832) та Дзюби Д.Є.. 
(ID: 30035836), зобов’язати ДЮСШ «Ворскла» м. Полтава перерахувати на р/р 
ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 

6. Про участь 06.09.2020 р. у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/21 рр. у складі 
команди «Молодь» м. Полтава (U-17) незаявлених футболістів Шишло Я.О. (ID: 22076117) 
та Ткаченко В.О. (ID: 22086859) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.21 п.2., Ст.34 п.3) та Дисциплінарних 
Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Авангард» м. Краматорськ (U-17) – «Молодь» м. Полтава (U-17) незаявлених 
футболістів Шишло Я.О. (ID: 22076117) та Ткаченко В.О. (ID: 22086859), команді 
«Молодь» м. Полтава зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 1-го туру першості України сезону 2020/2021 рр. між командами ФК 
«Авангард» м. Краматорськ (U-17) – «Молодь» м. Полтава (U-17) незаявлених 
футболістів Шишло Я.О. (ID: 22076117) та Ткаченко В.О. (ID: 22086859), зобов’язати 
«Молодь» м. Полтава перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в 
сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 
 
 



 
7. Про участь 12.09.2020 р. у матчі 2-го туру Еліт-ліги України сезону 2020/21 рр. у складі 

команди КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів (U-17) незаявленого футболіста Решутко В.Р. (ID: 
22071107) 

 
Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону  2020/21 рр. (ст.37 п.1.10, п.2.6, Ст.21 п.2., Ст.34 п.3, Ст.11 п.3.1, п.3.2, п.3.3) 
та Дисциплінарних Правил Української Асоціації Футболу (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 2-го туру Еліт-ліги України сезону 2020/2021 рр. між командами 
«Волинь» м. Луцьк (U-17) – КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів (U-17) незаявленого 
футболіста Решутко В.Р. (ID: 22071107), команді КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів 
зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 2-го туру Еліт-ліги України сезону 2020/2021 рр. між командами 
«Волинь» м. Луцьк (U-17) – КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів (U-17) незаявленого 
футболіста Решутко В.Р. (ID: 22071107), зобов’язати КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів 
перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються. 
 
 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


