
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 23 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

15 квітня 2021 р.                                м. Київ 
 

1. Про вилучення 09.04.2021 р. тренера команди «УФК-Металл» м. Харків Ратія О.Б. у матчі 3-го 
туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U17, група Б2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 3-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Інтер» м. Дніпро – 
«УФК-Металл» м. Харків (Еліт ліга, U17, група Б2) 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 «УФК-Металл» м. Харків Ратія О.Б., на 3 (три) 
матчі другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату, до 29.04.2021 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 «УФК-Металл»      
м. Харків перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
2. Про вилучення 10.04.2021 р. тренера команди АФУРР м. Минай Бібікова Є.М. у матчі 13-го туру 

першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., 
(Перша ліга, U15, група 4) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 13-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ФК «Миколаїв» м. Миколаїв Львівська 
область – АФУРР м. Минай  (Перша ліга, U15, 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 АФУРР м. Минай  Бібікова Є.М., на 3 (три) матчі 
чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (14-
й, 15-й та 16-й тури чемпіонату, до 29.04.2021 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 АФУРР м. Минай  
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
3. Про вилучення 10.04.2021 р. тренера команди ФК «Маріуполь» м. Маріуполь Яксманицького В.І. 

у матчі 3-го туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U15, група А1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора 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) 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 ФК «Маріуполь» м. Маріуполь 



Яксманицького В.І., на 5 (п’ять) матчів другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (4-й, 5-й 6-й, 7-й та 8-й тури чемпіонату, до 
16.05.2021 включно) 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 клуб ФК «Маріуполь»    
м. Маріуполь перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 2 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
4. Про вилучення 10.04.2021 р. тренера команди ОК ім. Піддубного м. Київ Венгера Є.В. у матчах 

3-го туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U17/U15, група А1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчах 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, U17/U15, група А1) 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 ОК ім. Піддубного м. Київ Венгера Є.В., на 3 (три) 
матчі другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату, до 30.04.2021 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 ОК ім. Піддубного 
м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
5. Про порушення 11.04.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 13-

го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами КОЛІФЛС м. Костопіль – «Покрова» м. Львів (Вища ліга, U15, 4 група) 

 
Розглянувши рапорт делегата матчів 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами КОЛІФЛС м. Костопіль – «Покрова» м. Львів 
(Вища ліга, U15, 4 група) вирішили: 
 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) КОЛІФЛС м. Костопіль попередити; 
 зобов’язати клуб КОЛІФЛС м. Костопіль здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі ст. 22 п. 

2 Регламенту; 
 у разі повторного порушення клубом КОЛІФЛС м. Костопіль ст. 22 п. 2 Регламенту, до нього 

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

 
6. Про вилучення 10.04.2021 р. тренера команди ДЮСШ-26 м. Київ Кириленко О.О. у матчі 3-го 

туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U16, група А1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 3-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-26 м. Київ – 
ДЮСШ-11 «Чорноморець» м. Одеса (Еліт ліга, U16, група А1) 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-26 м. Київ Кириленко О.О. Кириленко О.О., 
на 3 (три) матчі другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату, до 29.04.2021 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 ДЮСШ-26 м. Київ 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
7. Про вилучення 10.04.2021 р. тренера команди ДЮСШ-26 м. Київ Галушко В.О. у матчі 3-го туру 

другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Еліт ліга, U16, група А1) 



 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 3-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-26 м. Київ – 
ДЮСШ-11 «Чорноморець» м. Одеса (Еліт ліга, U16, група А1) 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 ДЮСШ-26 м. Київ Кириленко О.О. 
Галушко В.О., на 3 (три) матчі другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату, до 29.04.2021 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 ДЮСШ-26 м. Київ 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
8. Про вилучення 11.04.2021 р. тренера команди «Колос» м. Ковалівка Литвина А.І. у матчі 13-го 

туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., 
(Вища ліга, U17, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Колос» м. Ковалівка – «Полісся»    
м. Житомир (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 Литвина А.І., на 3 (три) матчі 
чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (14-
й, 15-й та 16-й тури чемпіонату, до 30.04.2021 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 «Колос»                 
м. Ковалівка перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
9. Про вилучення 11.04.2021 р. тренера команди ДЮСШ-1-Кривбас-84 м. Кривий Ріг Бондарева 

В.В. у матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Вища ліга, U17, група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-1-Кривбас-84 м. Кривий Ріг – 
«Дніпро-80» м. Черкаси (Вища ліга, U17, 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-1-Кривбас-84 м. Кривий Ріг Бондарева В.В., 
на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (14-й, 15-й та 16-й тури чемпіонату, до 30.04.2021 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 ДЮСШ-1-Кривбас-
84 м.Кривий Ріг перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 

10. Про вилучення 11.04.2021 р. тренера команди «Авангард» м. Краматорськ Чебаненко І.Ю. у  
матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Вища ліга, U14, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-2 м. Дніпро – «Авангард»      
м. Краматорськ (Вища ліга, U14, 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 «Авангард» м. Краматорськ Чебаненко І.Ю., на 3 



(три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (14-й, 15-й та 16-й тури чемпіонату, до 30.04.2021 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 «Авангард»           
м. Краматорськ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
11. Про неявку 10.04.2021 р. команди «Лідер» м. Дніпро на календарний матч 13-го туру першості 

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

 
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку команди «Лідер» м. Дніпро на 
календарний матч 13-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ ім. Горпинка м. Полтава – «Лідер» м. Дніпро (Перша ліга, 
U17, 2 група) вирішили: 

 за неявку команди «Лідер» м. Дніпро на календарний матч 13-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 «Лідер» м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічні 
перемогу 3:0 (Перша ліга, U17, 2 група); 

 беручи той факт, що команда «Лідер» м. Дніпро заздалегідь листом попередила про свій 
невиїзд, не накладати на неї штрафні санкції. 

 
12. Про неявку 14.04.2021 р. команд ДЮФК «Жерм» м. Черняхів на перенесені матчі 7-го туру 

першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. 
(Перша ліга, U17/15, 8 група) 

 
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку без поважної причини команд ДЮФК 
«Жерм» м. Черняхів на перенесені матчи 7-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ ім. Маміашвілі м. Конотоп 
– ДЮФК «Жерм» м. Черняхів (Перша ліга, U17, 2 група) вирішили: 

 за неявку без поважної причини команд ДЮФК «Жерм» м. Черняхів на перенесені матчі 7-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) командам ДЮФК «Жерм» м. Черняхів зарахувати 
технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічні перемогу 3:0 (Перша ліга, U17/15, 8 група); 

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

 
13. Про вилучення 14.04.2021 р. тренера команди «Полісся» м. Житомир Словінського А.С. у  

перенесеному матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр., (Вища ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора перенесеного матчу 11-го 
туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між 
командами «Полісся» м. Житомир – КОДЮСШ  смт. Щасливе (Вища ліга, U16, група 1) 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 «Полісся» м. Житомир 
Словінського А.С., на 5 (п’ять) матчів чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (14-й, 15-й, 16-й, 17-й та 18-й тури чемпіонату, до 
30.04.2021 включно) та зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок 
в сумі 5000 грн; 

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

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

  
14. Про інциденти, що сталися 07.11.2020 р. під час матчу 10-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ВІК-Волинь    
м. Володимир-Волинський – МФА м. Мукачево (Еліт ліга, U17, Група 4) 

 



Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ВІК-Волинь м. Володимир-Волинський 
– МФА м. Мукачево (Еліт ліга, U17, Група 4) стосовно вилучення гравця команди ВІК-Волинь                  
м. Володимир-Волинський Явного В.Р. (ліцензія №22052096) вирішили: 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди ВІК-Волинь м. Володимир-
Волинський Явного В.Р. (ліцензія №22052096)  на 3 (три) матчі; 

 вважати, що футболіст команди ВІК-Волинь м. Володимир-Волинський Явного В.Р. (ліцензія 
№22052096) відсторонення відбув, оскільки він не приймав участі 17.03.2021 (матч ДЮСШ 
«Атлет» м. Київ - ВІК-Волинь м. Володимир-Волинський), 03.04.2021 (матч ВІК-Волинь               
м. Володимир-Волинський – «Волинь» м. Луцьк) та 10.04.2021 (матч «Прем’єр Нива» м. Вінниця 
– ВІК-Волинь м. Володимир-Волинський); 

 керівництву ВІК-Волинь м. Володимир-Волинський, в подальшому проводити відповідну виховну 
роботу, щодо недопущення некоректної та недисциплінованої поведінки вихованців школи у 
матчах під егідою ДЮФЛУ. 

  
15. Про інциденти, що сталися 04.04.2021 р. під час матчу 12-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР    
м. Ужгород – СДЮСШОР «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ (Вища ліга, U16, Група 4) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 12-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР м. Ужгород – СДЮСШОР 
«Прикарпаття» м. Івано-Франківськ (Вища ліга, U16, Група 4) стосовно обопільного вилучення гравців 
команди СДЮСШОР м. Ужгород Безика Е.М. (ліцензія №22111671) та гравця СДЮСШОР 
«Прикарпаття» м. Івано-Франківськ Соломки М.М. (ліцензія №22126821)  вирішили: 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди СДЮСШОР м. Ужгород Безика 
Е.М. (ліцензія №22111671) на 2 (два) матчі; 

 вважати, що футболіст команди СДЮСШОР м. Ужгород Безик Е.М. (ліцензія №22111671)  
відсторонення відбув, оскільки він не приймав участі 11.04.2021 (матч СДЮСШОР м. Ужгород – 
КОЛІФКС м. Костопіль) та 14.04.2021 (матч СДЮСШОР м. Ужгород – «Покрова» м. Львів); 

 враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Стаття 27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди СДЮСШОР «Прикарпаття»       
м. Івано-Франківськ Соломку М.М. (ліцензія №22126821)  на 2 (два) матчі; 

 вважати, що футболіст команди СДЮСШОР «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ Соломка М.М. 
(ліцензія №22126821) відсторонення відбув, оскільки він не приймав участі 11.04.2021 (матч 
СДЮСШОР «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ – ДЮСШ ФА «Тернопіль» м. Тернопіль) та 
14.04.2021 (СДЮСШОР «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ – ДЮСШ м. Верес); 

 керівництву СДЮСШОР м. Ужгород та СДЮСШОР «Прикарпаття» м. Івано-Франківськ, в 
подальшому проводити відповідну виховну роботу, щодо недопущення некоректної та 
недисциплінованої поведінки вихованців школи у матчах під егідою ДЮФЛУ. 

 
 

16. Щодо не проведення матчів 21.03.2021 СДЮСШОР «Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ) – 
СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища ліга, U17/15, Група 4) 
 
Розглянувши листа СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища ліга, U17/15, Група 4) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати СДЮСШОР (м. Ужгород) U17\15 технічні поразки 
(0:3) а СДЮСШОР «Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

17. Щодо не проведення матчів 28.03.2021 СДЮСШОР (м. Ужгород) – Буковина (м. Чернівці) (Вища 
ліга, U17/15, Група 4) 
 
Розглянувши листа СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища ліга, U17/15, Група 4) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 



35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати СДЮСШОР (м. Ужгород) U17\15 технічні поразки 
(0:3) а Буковина (м. Чернівці) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

18. Щодо не проведення матчів 21.03.2021 СДЮСШОР (м. Ужгород) – ДЮСШ Верес (м. Рівне) 
(Вища ліга, U16/14, Група 4) 
 
Розглянувши листа СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища ліга, U16/14, Група 4) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати СДЮСШОР (м. Ужгород) U16\14 технічні поразки 
(0:3) а ДЮСШ Верес (м. Рівне) U16\14 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

19. Щодо не проведення матчів 28.03.2021 Буковина (м. Чернівці) – СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища 
ліга, U16/14, Група 4) 
 
Розглянувши листа СДЮСШОР (м. Ужгород) (Вища ліга, U16/14, Група 4) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати СДЮСШОР (м. Ужгород) U16\14 технічні поразки 
(0:3) а Буковина (м. Чернівці) U16\14 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

20. Щодо не проведення матчів 11.04.2021 СДЮСШОР (м. Ужгород) – КОЛІФКС (м. Костопіль) 
(Вища ліга, U16/14, Група 4) 
 
Розглянувши листа КОЛІФКС (м. Костопіль) (Вища ліга, U16/14, Група 4) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати КОЛІФКС (м. Костопіль) U16\14 технічні поразки 
(0:3) а СДЮСШОР (м. Ужгород) U16\14 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

21. Щодо не проведення матчів 14.04.2021 Барса (м. Суми) – ДЮСШ-2 (м. Дніпро) (Вища ліга, 
U17/15, Група 2) 
 
Розглянувши листа ДЮСШ-2 (м. Дніпро) (Вища ліга, U17/15, Група 2) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати ДЮСШ-2 (м. Дніпро) U17\15 технічні поразки (0:3) а 
Барса (м. Суми) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 
 

22. Щодо не проведення матчів 17.03.2021 Зміна-Оболонь (м. Київ) – ФК Біла Церква (м. Біла 
Церква) (Перша ліга, U19, Група 2) 
 
Розглянувши листа ФК Біла Церква (м. Біла Церква) (Перша ліга, U19, Група 2) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 



запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати ФК Біла Церква (м. Біла Церква) U19 технічні 
поразки (0:3) а Зміна-Оболонь (м. Київ) U19 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

23. Щодо не проведення матчів 10.04.2021 ДЮСШ Колос (Костянтинівський район ) – Маяк            
(м. Валки) (Перша ліга, U17/15, Група 1) 
 
Розглянувши листа Маяк (м. Валки) (Перша ліга, U17/15, Група 1) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати Маяк (м. Валки) U17\15 технічні поразки (0:3) а 
ДЮСШ Колос (Костянтинівський район) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

24. Щодо не проведення матчів 07.04.2021 ОЛІСП Барса (м .Суми) – Коледж ім. С. Бубки               
(м. Бахмут) (Перша ліга, U17/15, Група 1) 
 
Розглянувши листа Коледж ім. С. Бубки (м. Бахмут) (Перша ліга, U17/15, Група 1) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати Коледж ім. С. Бубки (м. Бахмут) U17\15 технічні 
поразки (0:3) а ОЛІСП Барса (м. Суми) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

25. Щодо не проведення матчів 07.04.2021 ДЮСШ-2 (м. Луцьк) – ДЮСШ-3 (м. Івано-Франківськ) 
(Перша ліга, U17/15, Група 5) 
 
Розглянувши листа ДЮСШ-3 (м. Івано-Франківськ) (Перша ліга, U17/15, Група 5) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати ДЮСШ-3 (м. Івано-Франківськ) U17\15 технічні 
поразки (0:3) а ДЮСШ-2 (м. Луцьк) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

26. Щодо не проведення матчів 31.03.2021 ФК Калуш (м. Калуш) – Темп (м. Вінниця) (Перша ліга, 
U17/15, Група 5) 
 
Розглянувши листа Темп (м. Вінниця) (Перша ліга, U17/15, Група 5) вирішили: 
 
 згідно тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів 

чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та 
чемпіонату України з футболу серед команд U-19 (перша ліга) в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та Ст. 
35 п. 7 Регламенту змагань зарахувати Темп (м. Вінниця) U17\15 технічні поразки (0:3) а ФК 
Калуш (м. Калуш) U17\15 технічні перемоги (3:0). 

 Штрафні санкції не застосовувати. 
 

27. Щодо зняття зі змагань  ДЮCК «Чемпіон Тернопіль» (м. Тернопіль) (Перша ліга, U17/15, Група 
5) 
 
Розглянувши листа про знаття зі змагань від  ДЮСК «Чемпіон Тернопіль» (м. Тернопіль) (Перша 
ліга, U17/15, Група 5) вирішили: 
 Згідно Ст. 35 п. 8 – зняти команду ДЮСК «Чемпіон Тернопіль» (м. Тернопіль) зі змагань та 

анулювати результати матчів за їх участю.  



зобов’язати  ДЮСК «Чемпіон Тернопіль» (м. Тернопіль)  сплатити обов’язковий членський 
внесок в сумі 6 000 грн. який не був сплачений на початку змагань. 
 

 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


