
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №16 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 
 

24 листопада 2020 р.                          м. Київ 
 

1. Про вилучення 07.11.2020 р. тренера команди «Прем’єр-Нива» м. Вінниця Гуріна О.С у матчі 10-
го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., (Еліт ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Прем’єр-Нива» м. Вінниця – 
ВОДЮСШ м. Вінниця (Еліт ліга, U16, 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 Гуріна О.С., на 3 (три) матчі чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (11, 12, та 13-й тури 
чемпіонату, до 10.04.2021 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 «Прем’єр-Нива» м. 
Вінниця перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
2. Про вилучення 07.11.2020 р. тренера команди «Прем’єр-Нива» м. Вінниця Стрельцова І.Є. у 

матчі 10-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 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ВОДЮСШ м. Вінниця - «Прем’єр-
Нива» м. Вінниця (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 Стрельцова І.Є., на 1 (один) матч чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (11-й тур 
чемпіонату, до 27.03.2021 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 «Прем’єр-Нива»     
м. Вінниця перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
3. Про порушення 07.11.2020 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 10-

го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами «Чайка» с. П.Борщагівка – ДЮСШ м. Бердичів (Перша ліга, U15/U17, 8 
група) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчів 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Чайка» с. П.Борщагівка – ДЮСШ                
м. Бердичів (Перша ліга, U15/U17, 8 група) вирішили: 



 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) «Чайка» с. П.Борщагівка 
попередити; 

 зобов’язати клуб «Чайка» с. П.Борщагівка здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі ст. 22 
п. 2 Регламенту; 

 у разі повторного порушення клубом «Чайка» с. П.Борщагівка ст. 22 п. 2 Регламенту, до нього 
будуть застосовані фінансові санкції, передбачені Дисциплінарними правилами УАФ (Додаток 4 
п. 40). 

 
4. Про порушення 15.11.2020 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 8-

го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами ДЮСШ-7 «Океан» м. Дніпро – «Лідер» м. Дніпро (Перша ліга, U15/U17, 2 
група) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчів 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-7 «Океан» м. Дніпро – «Лідер»         
м. Дніпро (Перша ліга, U15/U17, 2 група) вирішили: 
 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) ДЮСШ-7 «Океан» м. Дніпро 

попередити; 
 зобов’язати клуб ДЮСШ-7 «Океан» м. Дніпро здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі 

ст. 22 п. 2 Регламенту; 
 у разі повторного порушення клубом ДЮСШ-7 «Океан» м.Дніпро ст. 22 п. 2 Регламенту, до нього 

будуть застосовані фінансові санкції, передбачені Дисциплінарними правилами УАФ (Додаток 4 
п. 40). 

 
5. Про неявку 18.11.2020 р. команди «Спарта-Київ» м. Київ на календарний матч 11-го туру 

чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. 
(Вища ліга, U15, 1 група) 

 
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку без поважної причини команди 
«Спарта-Київ» м. Київ на календарний матч 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Спарта-Київ» м. Київ – «Колос» 
м. Ковалівка (Вища ліга, U15, 1 група) вирішили: 

 за неявку без поважної причини команди «Спарта-Київ» м. Київ на календарний матч 11-го туру 
першості серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/2021 рр. згідно Регламенту 
Чемпіонату України з футболу серед команд серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (ст.35 п.1) команді «Спарта-Київ» м. Київ зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічні перемогу 3:0 (Вища ліга, U15, 1 група); 

 зобов’язати футбольний клуб «Спарта-Київ» м. Київ перерахувати на р/р ДЮФЛУ  обов’язковий  
грошовий внесок в сумі 1 000 грн. (Додаток 4 п.2 Дисциплінарних правил УАФ). 

 
6. Про участь 07.11.2020 р. у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮФК «Чорноморець» м. Одеса 
(Перша ліга, U15, група 6) відстороненого футболіста Войченко І.В. (ID: 30058919) 
 

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 УАФ 
(Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Чорноморець» м. Одеса – ФК «Отрада» м. 
Одеса (Перша ліга, U15, група 6) відстороненого футболіста Войченко І.В. (ID: 30058919), 
команді ДЮФК «Чорноморець» м. Одеса зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці 
технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Чорноморець» м. Одеса – ФК «Отрада» м. 
Одеса (Перша ліга, U15, група 6) відстороненого футболіста Войченко І.В. (ID: 30058919),  
зобов’язати футбольний клуб ДЮФК «Чорноморець» м. Одеса 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 08.11.2020 р. у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Металіст-1925» м. Харків (Вища ліга, 
U14, група 2) відстороненого футболіста Пшеничний Д.Р. (ID: 22110137) 
 



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 УАФ 
(Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Восток» м. Харків – «Металіст-1925» м. Харків 
(Вища ліга, U14, група 2) відстороненого футболіста Пшеничний Д.Р. (ID: 22110137), команді 
«Металіст-1925» м. Харків зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Восток» м. Харків – «Металіст-1925» м. Харків 
(Вища ліга, U14, група 2) відстороненого футболіста Пшеничний Д.Р. (ID: 22110137), зобов’язати 
футбольний клуб «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. 
 
8. Про участь 13.11.2020 р. у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Поділля» м. Хмельницький (Вища 
ліга, U17, група 4) відстороненого футболіста Смірнов Д.О. (ID: 22130949) 
 

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 УАФ 
(Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ФК «Янтарний» м. Новояворівськ – «Поділля»         
м. Хмельницький (Вища ліга, U17, група 4) відстороненого футболіста Смірнов Д.О. (ID: 
22130949), команді «Поділля» м. Хмельницький зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ФК «Янтарний» м. Новояворівськ – «Поділля»         
м. Хмельницький (Вища ліга, U17, група 4) відстороненого футболіста Смірнов Д.О. (ID: 
22130949), зобов’язати футбольний клуб «Поділля» м. Хмельницький перерахувати на р/р 
ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

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

9. Про інциденти, що сталися 15.11.2020 р. під час матчу 11-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ-7 
«Океан» м. Дніпро – «Лідер» м. Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) 
 

Розглянувши рапорт арбітра, директора матчу, протест команди ДЮСШ-7 «Океан» м. Дніпро та 
доказові матеріали матчу 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Океан» м. Дніпро – «Лідер» м. Дніпро (Перша ліга, U17, 
Група 2) вирішили: 

 за участь у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Лідер» м. Дніпро замість заявленого футболіста 
Степанова І.В. (ІD: 22088656), брав участь не внесений до заявкового листа футболіст Нагаєць 
М.С. (ІD: 30057709), команді «Лідер» м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 
 відсторонити старшого тренера команди «Лідер» м. Дніпро Бодня Є.І. (ліцензія D 134), терміном 

на 1 (один) рік до 24.11.2021 р. (Дисциплінарні правила УАФ Ст.2 п.16, 22, Ст.6 п.2.7, Додаток 4 
п.31.1); 

 відсторонити гравця команди ДЮСШ-2 м. Дніпро Нагаєць М.С. (ІD: 30057709), до кінця 
змагального сезону  (Дисциплінарні правила УАФ Ст.2 п.16, 22, Ст.6 п.2.7); 

 зобов’язати клуб «Лідер» м. Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок 
в сумі 20 000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.31.1); 

 у разі повторного порушення командою «Лідер» м. Дніпро,  до закінчення змагального сезону 
2020/2021 рр., застосувати більш сурові санкції, передбачені Дисциплінарними правилами УАФ 
(Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.31.1). 

 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


