
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №8 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 
 

08 жовтня 2020 р.                  м. Київ 
 

  
1. Про вилучення 03.10.2020 р. тренера команди ДВУФК «Дніпро» м. Дніпро Прошенко А.О., 

у матчі 5-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. (Еліт ліга, U15, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 5-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Динамо» м. Київ – 
ДВУФК «Дніпро» м. Дніпро (Еліт ліга, U15, група 2) 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 ДВУФК «Дніпро»             
м. Дніпро Прошенко А.О., на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (6-й, 7-й та 8-й тури чемпіонату до 
24.10.2020 р. 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), зобов’язати клуб 
ДВУФК «Дніпро» м. Дніпро перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі                
1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

  
2. Про вилучення 03.10.2020 р. тренера команди ДЮСШ-15 м. Київ Грицая А.А., у матчі 5-го 

туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (Еліт ліга, U17, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 5-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Чорноморець»        
м. Одеса – ДЮСШ-15 м. Київ (Еліт ліга, U17, група 2) 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-15 м. Київ Грицая 
А.А., на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. (6-й, 7-й та 8-й тури чемпіонату до 24.10.2020 р. 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), зобов’язати клуб 
ДЮСШ-15 м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р 
ДЮФЛУ;  



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

  
3. Про вилучення 04.10.2020 р. тренера команди «Спарта-Київ» м. Київ Приходько А.В. 

(ліцензія С №1856), у матчі 5-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (Вища ліга, U17, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 5-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Чорноморець»       
м. Одеса – ДЮСШ-15 м. Київ (Еліт ліга, U14, 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 «Спарта-Київ» м. Київ 
Приходько А.В. (ліцензія С №1856), на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (6-й, 7-й та 8-й тури 
чемпіонату до 25.10.2020 р. 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), зобов’язати клуб 
«Спарта-Київ» м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на 
р/р ДЮФЛУ;  

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

 
4. Про порушення 04.10.2020 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення 

матчів 5-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр.. «Металіст-1925» м. Харків – МДЮСШ м. Дніпро (Вища ліга, U14/16, група 2) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчу 5-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр.. «Металіст-1925» м. Харків – МДЮСШ м. Дніпро 
(Вища ліга, U14/16, група 2) вирішили: 
 за відсутність на стадіоні прапора ДЮФЛУ (ст.16 п.1.4, ст.37 п.2.8 Регламенту) 

зобов’язати футбольний клуб «Металіст-1925» м. Харків перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 
п.38). 

 
5. Про порушення 26.09.2020 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення 

матчів 4-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр.. ДФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав  – «Юність-Базис» м. Умань (Перша ліга, 
U15, група 7) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчу 4-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр.. ДФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав  – «Юність-
Базис» м. Умань (Перша ліга, U15, група 7) вирішили: 
 за відсутність на стадіоні прапора ДЮФЛУ (ст.16 п.1.4, ст.37 п.2.8 Регламенту) 

зобов’язати футбольний клуб ДФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав  перерахувати на р/р 
ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн. (Дисциплінарні правила УАФ 
Додаток 4 п.38). 

  
6. Про вилучення 30.09.2020 р. тренера команди ДЮСШ Херсон м. Херсон Яценко О.В. 

(ліцензія С №3959), у матчі 4-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U-19) 
сезону 2020/21 рр. (Перша ліга, U19, група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 4-го туру чемпіонату України серед команд 
юніорів (U-19) сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ «Металург» м. Запоріжжя – ДЮСШ 
Херсон м. Херсон (Перша ліга, U19, група 3) 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 Херсон м. Херсон 
Яценко О.В. (ліцензія С №3959), на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд 
юніорів (U-19) сезону 2020/21 рр. (5-й, 6-й та 7-й тури чемпіонату до 21.10.2020 р. 
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), зобов’язати клуб 
ДЮСШ Херсон м. Херсон перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. 
на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 
 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


