
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 25 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

29 квітня 2021 р.                                м. Київ 
  

 
1. Про вилучення 24.04.2021 р. тренера команди ФК «Мал» м. Коростень Вигівського О.В. у  матчі 

15-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., (Перша ліга, U15, група 8) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 15-го туру першості 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ 
ім. Маміашвілі м. Конотоп – ФК «Мал» м. Коростень (Перша ліга, U15, група 8) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки офіційних осіб під час матчу та погрози фізичної розправи 
(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 ФК «Мал» м. Коростень 
Вигівського О.В., на 5 (п’ять) матчів першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (16-й, 17-й та 18-й тури першості, до 15.05.2021 включно 
та на наступні 2 (два) матчі в яких буде брати участь команда за яку він буде заявлений) та 
зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн; 

 за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб клубу під час 
матчу згідно (Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати клуб ФК «Мал»             
м. Коростень перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
2. Про вилучення 25.04.2021 р. тренера команди «Металіст-1925» м. Харків Ємельянова В.В. у  

матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Вища ліга, U16, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Майстер м’яча» м. Харків – 
«Металіст-1925» м. Харків (Вища ліга, U16, 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 «Металіст-1925» м. Харків Ємельянова В.В., на 3 
(три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (16-й, 17-й та 18-й тури чемпіонату, до 16.05.2021 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 «Металіст-1925»    
м. Харків перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

  
3. Про інциденти, що сталися 10.04.2021 р. під час матчу 3-го туру другого етапу чемпіонату 

України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами 
ФК «Маріуполь» м. Маріуполь – ОК ім. Піддубного м. Київ (Еліт ліга, U15, Група А1) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 3-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ФК «Маріуполь» м. 



Маріуполь – ОК ім. Піддубного м. Київ (Еліт ліга, U15, Група А1) стосовно вилучення тренера команди 
ОК ім. Піддубного м. Київ Венгера Є.В., вирішили: 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити тренера команди ОК ім. Піддубного м. Київ Венгера 
Є.В., на 2 (два) матчі; 

 вважати, що тренер команди ОК ім. Піддубного м. Київ Венгер Є.В., відсторонення відбув, 
оскільки він пропустив 17.04.2021 (матч ДЮСШ-26 м. Київ - ОК ім. Піддубного м. Київ) та 
25.04.2021 (матч ОК ім. Піддубного м. Київ – ДЮСШ-11 «Чорноморець» м. Одеса); 

 керівництву ОК ім. Піддубного м. Київ провести нараду з тренерським складом закладу та 
прийняти відповідні рішення, щодо уникнення у подальшому неправомірних дій під час та після 
гри, що підпадають під Дисциплінарні санкції  . 

 
4. Про вилучення 24.04.2021 р. тренера команди ДЮФК «Атлетик» м. Одеса Леонова В.П. у матчі 

15-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., (Перша ліга, U17, група 6) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 15-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Кристал» м. Херсон – ДЮФК 
«Атлетик» м. Одеса (Перша ліга, U17, група 6) 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 «Атлетик» м. Одеса Леонова В.П., на 3 
(три) матчі першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (16-й, 17-й та 18-й тури чемпіонату, до 15.05.2021 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 ДЮФК «Атлетик»   
м. Одеса перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

  
5. Про інциденти, що сталися 25.04.2021 р. під час матчу 15-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ФК «Одеса»    
м. Одеса – «Освіта» м. Херсон (Вища ліга, U17, Група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ФК «Одеса» м. Одеса – «Освіта»      
м. Херсон (Вища ліга, U17, Група 3) стосовно припинення матчу у зв’язку із недостатньою кількістю 
гравців у складі команди «Освіта» м. Херсон  вирішили: 

 за порушення на 18-й хвилині матчу 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ФК «Одеса» м. Одеса – 
«Освіта» м. Херсон (Вища ліга, U17, Група 3) Правила 3 п.1. Правил гри (редакція від 
01.06.2020 року) щодо мінімальної кількості гравців, які повинні перебувати на полі під час 
матчу, команді ФК «Освіта» м. Херсон зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці 
технічну перемогу 3:0 (Стаття 2 п.1, Стаття 6 п.3.8 Дисциплінарних правил); 

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

6. Про інциденти, що сталися 28.04.2021 р. під час матчу 19-го туру чемпіонату України серед 
команд юніорів (U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. між командами «Любомир» смт. Ставище – 
ДЮСШ-26 «Київ» м. Київ (Перша ліга, U19, Група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 19-го туру чемпіонату 
України серед команд юніорів (U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. між командами «Любомир»               
м. Ставище – ДЮСШ-26 «Київ» м. Київ (Перша ліга, U19, Група 2) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки офіційних осіб під час та після матчу та поведінку, яка 
шкодить репутації футболу та УАФ  (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-26 «Київ» м. Київ Піотровського Г.Г., на 5 (п’ять) матчів чемпіонату 
України серед команд юніорів (U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. (20-й, 21-й та 22-й тури, 17-й 
та 18-й тури чемпіонату, до 19.05.2021 включно та на наступні 2 (два) матчі в яких буде брати 
участь команда за яку він буде заявлений) та зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 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-26 «Київ»  
м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
7. Про вилучення 28.04.2021 р. тренера команди ДЮФК «Олімпік» м. Кропивницький Кєвліча Ю.В у 

матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. .  
між командами ДЮФК «Атлетик» м. Одеса – ДЮФК «Олімпік» м. Кропивницький (Перша ліга, 
U19, Група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 11-го туру чемпіонату України серед команд юніорів 
(U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Атлетик» м. Одеса – ДЮФК «Олімпік»        
м. Кропивницький (Перша ліга, U19, Група 3) вирішили:  

 за повторне 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 5 (п’ять) матчів чемпіонату України серед команд юніорів 
(U19) перша ліга сезону 2020/21 рр. (12-й, 12-й та 14-й чемпіонату, до 19.05.2021 включно та на 
наступні 2 (два) матчі в яких буде брати участь команда за яку він буде заявлений) та 
зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн; 

 за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб клубу під час 
матчу згідно (Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати ДЮФК «Олімпік»            
м. Кропивницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 2 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
 

8. Про неявку 28.04.2021 р. команди «Зміна-Оболонь» м. Київ на календарний матч 19-го туру 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. 
(Перша ліга, U19, 2 група) 

 
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку команди «Зміна-Оболонь» м. Київ на 
календарний матч 13-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. між командами «Полісся» м. Житомир – «Зміна-Оболонь» м. Київ (Перша ліга, 
U19, 2 група) вирішили: 

 за неявку команди «Зміна-Оболонь» м. Київ на календарний матч 19-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 «Зміна-Оболонь» м. Київ зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічні перемогу 3:0 (Перша ліга, U19, 2 група); 

 беручи той факт, що команда «Зміна-Оболонь» м. Київ заздалегідь листом попередила про свій 
невиїзд, не накладати на неї штрафні санкції. 

 
 
 

 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


