
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №12 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 
 

27 жовтня 2020 р.                           м. Київ 
 

1. Про участь 11.10.2020 р. у матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону  2020/21 рр. у складі команди «Металіст-1925» м. Харків (U-16) 
незаявлених футболістів Тимошенко О.Л. (ID: 22089347) та Яцини Б.О. (ID: 22108122) 

 
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 
УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами «Металіст-1925» м. Харків – «Майстер м’яча» м. 
Харків (вища ліга, 2 група, U-16) незаявлених футболістів Тимошенко О.Л. (ID: 22089347) та 
Яцини Б.О. (ID: 22108122), команді «Металіст-1925» м. Харків зарахувати технічну поразку 0:3, а 
команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами «Металіст-1925» м. Харків – «Майстер м’яча»      
м. Харків (вища ліга, 2 група, U-16) незаявлених футболістів Тимошенко О.Л. (ID: 22089347) та 
Яцини Б.О. (ID: 22108122), зобов’язати «Металіст-1925» м. Харків перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

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

2. Про участь 04.10.2020 р. у матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону  2020/21 рр. у складі команди «Металіст-1925» м. Харків (U-16) 
незаявленого футболіста Яцини Б.О. (ID: 22108122) 

 
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 
УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами «Металіст-1925» м. Харків – МДЮСШ м. Дніпро 
(вища ліга, 2 група, U-16) незаявленого футболіста Яцини Б.О. (ID: 22108122), команді 
«Металіст-1925» м. Харків зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами «Металіст-1925» м. Харків – МДЮСШ м. Дніпро 
(вища ліга, 2 група, U-16) незаявленого футболіста Яцини Б.О. (ID: 22108122), зобов’язати 
«Металіст-1925» м. Харків 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 26.09.2020 р. у матчі 5-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону  2020/21 рр. у складі команди СКМД м. Дніпро (U-17) незаявлених 
футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та Скідана М. (ID: 22125006) 

 
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 
УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 



 за участь у матчі 4-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами ФК «Фламінго» м. Горишні Плавні – СКМД            
м. Дніпро (перша ліга, 2 група, U-17) незаявлених футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та 
Скідана М. (ID: 22125006), команді СКМД м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 4-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами ФК «Фламінго» м. Горишні Плавні – СКМД м. 
Дніпро (перша ліга, 2 група, U-17) незаявлених футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та Скідана 
М. (ID: 22125006), зобов’язати СКМД м. Дніпро 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 04.10.2020 р. у матчі 5-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону  2020/21 рр. у складі команди СКМД м. Дніпро (U-17) незаявлених 
футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та Скідана М. (ID: 22125006) 

 
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 
УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 5-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами СКМД м. Дніпро – «Динамо» м. Харків (перша ліга, 
2 група, U-17) незаявлених футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та Скідана М. (ID: 22125006), 
команді СКМД м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 
3:0; 

 за участь у матчі 4-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами СКМД м. Дніпро – «Динамо» м. Харків (перша ліга, 
2 група, U-17) незаявлених футболістів Кисіля С. (ID: 22125006) та Скідана М. (ID: 22125006), 
зобов’язати СКМД м. Дніпро 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 10.10.2020 р. у матчі 6-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону  2020/21 рр. у складі команди СКМД м. Дніпро (U-17) незаявленого 
футболіста Скідана М. (ID: 22125006) 

 
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 
УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 6-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами Академія Ротаня і Зозулі м. Дніпро – СКМД м. 
Дніпро (перша ліга, 2 група, U-17) незаявленого футболіста Скідана М. (ID: 22125006), команді 
СКМД м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 6-го туру першості України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/2021 рр. між командами Академія Ротаня і Зозулі м. Дніпро – СКМД м. 
Дніпро (перша ліга, 2 група, U-17) незаявленого футболіста Скідана М. (ID: 22125006), 
зобов’язати СКМД м. Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в      
сумі 500 грн.; 

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

6. Про вилучення 21.10.2020 р. тренера команди ДЮСШ «Атлет» м. Київ Чередніченко М.М. 
(ліцензія С №2736) у матчі 7-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U15, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 7-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ОК «ім. Піддубного» м. Київ – 
«Атлет» м. Київ (Еліт ліга, U15, група 1) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки офіційних осіб під час матчу (Ст.2 п.16, Ст.6 п.2.4, п.2.5, 
п.2.6, Дисциплінарних правил УАФ та згідно Додатку 4 п.20, Додатку 5 п.3.2 Дисциплінарних 
правил УАФ), відсторонити тренера команди ДЮСШ «Атлет» м. Київ Чередніченко М.М. 
(ліцензія С №2736), на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (8-й, 9-й та 10-й тури чемпіонату, до 07.10.2020 
включно) та зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в           
сумі 500 грн; 



 за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб клубу під час 
матчу згідно (Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати клуб ДЮСШ «Атлет»      
м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

 у разі повторного порушення Чередніченком М.М. до закінчення змагального сезону 2020/2021 
рр., застосувати до нього більш сурові санкції передбачені Дисциплінарними правилами УАФ.  

 
 

 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


