
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №10 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 
 

15 жовтня 2020 р.                           м. Київ 
 

  
1. Про інциденти  26.09.2020 р., що сталися під час матчу 4-го туру чемпіонату України 

серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами 
«Зміна-Оболонь» м.Київ – ДЮСШ «Атлет» м.Київ (Еліт ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши додаткові відеоматеріали та пояснення учасників матчу 4-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між 
командами «Зміна-Оболонь» м.Київ – ДЮСШ «Атлет» м.Київ (Еліт ліга, U16, група 1) стосовно 
вилучення гравця ДЮСШ «Атлет» м.Київ Авраменко Ю. (ліцензія №30014324) за нецензурну 
лайку на адресу арбітра матчу вирішили: 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, 
п.2., п.3 Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста ДЮСШ «Атлет» м.Київ 
Авременко Ю. (ліцензія №30014324) на 2 (два) матчі; 

 вважати, що ДЮСШ «Атлет» м.Київ Авраменко Ю. (ліцензія №30014324) відсторонення 
відбув, оскільки він не приймав участі 03.10.2020 (матч ДЮСШ «Атлет» м.Київ – 
ДЮСШ-26 м.Київ) та 10.10.2020 (матч ДЮСШ «Атлет» м.Київ – ВОДЮСШ м.Вінниця); 

 керівництву ДЮСШ «Атлет» м.Київ, провести відповідну роз’яснювальну роботу серед 
вихованців школи, щодо дотримання правил поваги до кожного учасника матчу. 

 
 

2. Про порушення 05.09.2020 Регламенту чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., по організації та проведенню матчів 
1-го туру між командами ДЮСШ «Бердянськ» м.Бердянськ – ХФК «Пануел» м.Кривий 
Ріг (Перша ліга, U15, група 3) 

 
Розглянувши рапорт арбітра матчу 1-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ «Бердянськ» 
м.Бердянськ – ХФК «Пануел» м.Кривий Ріг (Перша ліга, U15, група 3) вирішили: 

 за порушення норм Регламенту, а саме під час матчу дозволяється заміна 7 (семи) 
футболістів (Ст.21 п.2) команді ХФК «Пануел» м.Кривий Ріг за проведення 8 (восьми) 
замін у маті, зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0 
та зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в сумі 1000 
грн. (Ст. 37 п.1.9, п.2.8 Регламенту, Ст.6 п.1.3 Дисциплінарних правил УАФ та згідно 
Додатку 4 п.1 Дисциплінарних правил УАФ); 

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

 
 
 
 
 



 
  

3. Про вилучення 15.10.2020 р. тренера команди «Поділля» м.Хмельницький Ірклієнко 
О.С. (ліцензія С №0718) у перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., (вища ліга, U16, 
група 4) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора перенесеного матчу 3-го туру чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами 
«Поділля» м.Хмельницький – ФА «Прикарпаття» м.Івано-Франківськ (вища ліга, U16, група 4) 
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 «Поділля» 
м.Хмельницький Ірклієнко О.С. (ліцензія С №0718), на 3 (три) матчі чемпіонату України 

серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (7-й, 8-й та 9-й 
тури чемпіонату) 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 
«Поділля» м.Хмельницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 

грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 

4. Про інциденти 10.10.2020 р., що сталися під час матчу 6-го туру чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами 
КЗДЮСШ «Карпати» м.Львів – МФА м.Мукачево (Еліт ліга, U14, група 4) 

 
Розглянувши рапорт арбітру та делегата матчу 6-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами КЗДЮСШ «Карпати» 
м.Львів – МФА м.Мукачево (Еліт ліга, U14, група 4) вирішили: 

 за некоректну поведінку глядачів клубу КЗДЮСШ «Карпати» м.Львів по завершенню 
матчу (кидання сторонніх предметів в офіційних осіб матчу), ст.16 п.5, п.6 Регламенту, 
зобов’язати клуб КЗДЮСШ «Карпати» м.Львів перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов’язковий грошовий внесок в сумі 5000 грн. (Додаток 4 п.11 Дисциплінарних правил 
УАФ); 

 у разі повторного порушення клубом КЗДЮСШ «Карпати» м.Львів ст.16 п.5.п.6 
Регламенту до закінчення змагального сезону 2020/2021 рр., застосувати до нього 
більш сурові санкції передбачені Дисциплінарними правилами УАФ.  

 
 

5. Про порушення 30.09.2020 р. Статті 14 Регламенту чемпіонату України серед команд 
юніорів (U-19) перша ліга сезону 2020/21 рр., щодо виплати гонорару офіційним особам 
матчу 4-го туру між командами «Барса» м.Суми – ФК «Енергія» м.Дніпро (перша ліга, 
U19, група 4) 

 
Розглянувши додатковий рапорт арбітра матчу 4-го туру чемпіонату України серед команд 
юніорів (U-19) перша ліга сезону 2020/21 рр., Бондарчука І.Р., між командами «Барса» м.Суми 
– ФК «Енергія» м.Дніпро (перша ліга, U19, група 4) вирішили: 

 зобов’язати клуб «Барса» м.Суми провести розрахунки з офіційними особами матчу у 
відповідності зі ст. 14 п. 5 Регламенту до 23 жовтня 2020 року (включно); 

 у разі невиконання ст. 14 п. 5 Регламенту до клубу будуть застосовані фінансові 
санкції, передбачені Дисциплінарними правилами УАФ (Додаток 4 п. 1, Ст.6 п.1.3). 

 
 



 
  

6. Про затримку 10.10.2020 р., початку матчу 6-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ 
«Прилуки» м.Прилуки – ДЮСШ м.Бердичів (Перша ліга, U17, група 8) 

 
Розглянувши рапорт арбітра та делегата матчу 6-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ «Прилуки» 
м.Прилуки – ДЮСШ м.Бердичів (Перша ліга, U17, група 8) вирішили: 

 за спізнення команди ДЮСШ м.Бердичів, на матч проти команди ДЮСШ «Прилуки» 
м.Прилуки, більш ніж на 1 годину 15 хвилин, через що арбітром матчу було прийняте 
рішення про його відміну (ст.35 п.3) команді ДЮСШ м.Бердичів зарахувати технічну 
поразку 0:3, а команді суперника технічну перемогу 3:0;. 

 у разі повторного порушення передбаченого Статтею 35 п.3 Регламенту змагань на – 
ДЮСШ м.Бердичів будуть застосовані більш сурові санкції згідно Дисциплінарних 
правил УАФ. 

 
 

7. Про порушення 10.10.2020 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення 
матчів 6-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮФК «Каскад» м.Бровари – ДЮСШ 
м.Пісківка (Перша ліга, U15/U17, 8 група) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчів 6-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮФК «Каскад» 
м.Бровари – ДЮСШ м.Пісківка (Перша ліга, U15/U17, 8 група) вирішили: 

 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) ДЮФК «Каскад» м.Бровари 
попередити; 

 зобов’язати клуб ДЮФК «Каскад» м.Бровари здійснювати відеозапис матчів у 
відповідності зі ст. 22 п. 2 Регламенту; 

 у разі повторного порушення клубом ДЮФК «Каскад» м.Бровари ст. 22 п. 2 Регламенту, 
до нього будуть застосовані фінансові санкції, передбачені Дисциплінарними 
правилами УАФ (Додаток 4 п. 40). 

 
  

8. Про вилучення 14.10.2020 р. тренера команди ДЮФК «Олімпік» м.Кропивницький 
Кєвліча Ю.В., у матчі 6-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U-19) перша 
ліга сезону 2020/21 рр. (перша ліга, U19, група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 6-го туру чемпіонату України команд юніорів 
(U-19) перша ліга сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Олімпік» м.Кропивницький – 
«Чорноморець» м.Одеса (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 «ДЮФК «Олімпік» 
м.Кропивницький Кєвліча Ю.В., на 3 (три) матчі чемпіонату України команд юніорів (U-

19) перша ліга сезону 2020/21 рр. (7-й, 8-й та 9-й тури чемпіонату) 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 
«ДЮФК «Олімпік» м.Кропивницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 
1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 



 
 

  
9. Про вилучення 14.10.2020 р. тренера команди «Колос» м.Ковалівка Костенко А., у 

перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (вища ліга, U17, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора перенесеного матчу 4-го туру чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами 
«Полісся» м.Житомир – «Колос» м.Ковалівка (вища ліга, U17, 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 «Колос» м.Ковалівка 
Костенко А., на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (7-й, 8-й та 9-й тури чемпіонату до 01.11.2020 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 
«Колос» м.Ковалівка перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на 

р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


