
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 20 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

25 березня 2021 р.                                м. Київ 
 

1. Щодо зняття зі змагань ФК «Зоря-Миронівщини» (м. Миронівка) (Перша ліга, U19, Група 2) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від ФК «Зоря-Миронівщини» (м. Миронівка) (Перша 
ліга, U19, Група 2) вирішили: 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду ФК «Зоря-Миронівщина» (м. Миронівка) зі змагань та 

анулювати результати матчів за їх участю.  
 зобов’язати ФК «Зоря-Миронівщини» (м. Миронівка)  сплатити обов’язковий членський 

внесок  в сумі 15 000 грн. який не був сплачений на початку змагань. 
 

2. Щодо зняття зі змагань  «Кобра» (м. Харків) (Перша ліга, U19, Група 4) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від  «Кобра» (м. Харків) (Перша ліга, U19, Група 4) 
вирішили: 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду «Кобра» (м. Харків) зі змагань та анулювати результати 

матчів за їх участю.  
 зобов’язати  «Кобра» (м. Харків)  сплатити обов’язковий членський внесок в сумі 15 000 

грн. який не був сплачений на початку змагань. 
 

3. Щодо зняття зі змагань  ДЮФК «Ніка-05» (м. Івано-Франківськ) (Перша ліга, U17/15, Група 5) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від  ДЮФК «Ніка-05» (м. Івано-Франківськ) (Перша ліга, 
U17/15, Група 5) вирішили: 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду ДЮФК «Ніка-05» (м. Івано-Франківськ) зі змагань та 

анулювати результати матчів за їх участю.  
 зобов’язати  ДЮФК «Ніка-05» (м. Івано-Франківськ)  сплатити обов’язковий членський 

внесок в сумі 6 000 грн. який не був сплачений на початку змагань. 
 

4. Щодо зняття зі змагань  «Лідер» (м. Дніпро) (Перша ліга, U19, Група 4) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від  «Лідер» (м. Дніпро) (Перша ліга, U19, Група 4) 
вирішили: 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду «Лідер» (м. Дніпро) зі змагань та анулювати результати 

матчів за їх участю.  
 

5. Щодо зняття зі змагань  ДЮСШ «Пісківка» (м. Пісківка) (Перша ліга, U17/15, Група 8) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від  ДЮСШ «Пісківка» (м. Пісківка) (Перша ліга, 
U17/15, Група 8) вирішили: 
 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду ДЮСШ «Пісківка» (с. Пісківка) зі змагань та зарахувати 

технічні поразки (0:3) в матчах які залишилися, а командам-суперницям зарахувати технічні 
перемоги (3:0). 
 

6. Щодо зняття зі змагань   «ОККО» (м. Харків) (Перша ліга, U19, Група 4) 
 

Розглянувши систематичні порушення Регламенту змагань  командою  «ОККО» (м. Харків) (Перша ліга, 
U19, Група 4) вирішили: 



 
 за систематичні порушення Ст. 14 п. 2,  Ст. 13. пп. 1, 2, 3, 6 та Ст. 37 п.п.2.7  – зняти 

команду «ОККО» (м. Харків) зі змагань. 
 згідно Ст. 35 п. 8 анулювати результати матчів за їх участю. 
 зобов’язати  «ОККО» (м. Харків)  сплатити обов’язковий членський внесок в сумі 15 000 

грн. який не був сплачений на початку змагань. 
 

7. Про вилучення 24.03.2021 р. тренера команди «Маяк» м. Валки Казайчева Е.Н. у матчі 9-го туру 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., (Перша 
ліга, U17, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 9-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Луганщина» м. Кремінна – «Маяк» 
м. Валки (Перша 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 «Маяк» м. Валки Казайчева Е.Н., на 3 (три) матчі 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (10, 
11, та 12-й тури першості, до 03.04.2021 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 «Маяк» м. Валки 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

  
7. Про інциденти, що сталися 27.11.2020 р. під час матчу 10-го туру першості України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ОЛІПС 
«Барса» м. Суми – «Луганщина» м. Кремінна (Перша ліга, U17, Група 1) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 10-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ОЛІПС «Барса»           м. Суми – 
«Луганщина» м. Кремінна (Перша ліга, U17, Група 1) стосовно участі незаявленого гравця ОЛІПС 
«Барса» м. Суми Кириченко Е.В. (ліцензія №30004296) вирішили: 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста «Барса» м. Суми Кириченко Е.В. 
(ліцензія №30004296) на 3 (три) матчі; 

 вважати, що футболіст «Барса» м. Суми Кириченко Е.В. (ліцензія №30004296) відсторонення 
відбув, оскільки він не приймав участі 10.03.2021 (матч «Барса» м. Суми – Коледж ім. С.Бубки 
м.Бахмут), 18.03.2021 (матч «Барса» м. Суми – ОККО м. Харків) та 24.03.2021 (матч «Барса» 
м.Суми – «Авангард» м.Харків); 

 керівництву «Барса» м. Суми, в подальшому проводити відповідну інформаційну  роботу 
стосовно участі вихованців школи, у матчах за інші команди клубу. 
 

8. Щодо зняття зі змагань  ДЮСШ «Металург» (м. Запоріжжя) (Перша ліга, U19, Група 3) 
 

1. Розглянувши листа про знаття зі змагань від  ДЮСШ «Металург» (м. Запоріжжя) (Перша ліга, 
U19, Група 3) вирішили: 
 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду ДЮСШ «Металург» (м. Запоріжжя) зі змагань та 

зарахувати технічні поразки (0:3) в матчах які залишилися, а командам-суперницям 
зарахувати технічні перемоги (3:0). 

 
 

 
 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


