
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 26 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

7 травня 2021 р.                                м. Київ 
 

1. Про вилучення 29.04.2021 р. тренера команди СКМД м. Дніпро Субботи С.М. у  матчі 16-го туру 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., 
(Перша ліга, U17, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 16-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Лідер» м. Дніпро – СКМД м. Дніпро 
(Перша ліга, U17, група 2) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки офіційних осіб після завершенню 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 СКМД м. Дніпро Субботу С.М., на 
3 (три) матчі першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (17-й та 18-й тури чемпіонату, до 15.05.2021 включно та на наступний 1 (один) матч 
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 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 СКМД м.Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
2. Про вилучення 29.04.2021 р. тренера команди ДЮСШ-9 «Атлетик» м. Одеса Смольника В.І. у  

матчі 16-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Перша ліга, U17, група 6) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 16-го туру першості 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами   
ДЮСШ-3 м. Миколаїв - ДЮСШ-9 «Атлетик» м. Одеса  (Перша ліга, U17, група 6) 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-9 «Атлетик» м. Одеса Смольника В.І., на 5 (п’ять) матчів першості 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. (17-й та 18-й 
тури чемпіонату, до 15.05.2021 включно та на наступні 3 (три) 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 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 ДЮСШ-9 «Атлетик» 
м. Одеса перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
3. Про вилучення 29.04.2021 р. тренера команди АФУРР «Минай» с. Минай Балажинця Р.Р. у  

матчі 16-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 16-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Динамо» м. Львів – АФУРР «Минай» 
с. Минай (Перша ліга, U15, група 4) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки офіційних осіб після завершенню 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 «Минай» с. Минай 
Балажинця Р.Р., на 3 (три) матчі першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 



закладів сезону 2020/21 рр. (17-й та 18-й тури чемпіонату, до 15.05.2021 включно та на 
наступний 1 (один) матч 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 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 «Минай»    
с. Минай перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
4. Про вилучення 29.04.2021 р. тренера команди УФК «Метал» м. Харків Ратія О.Б. у матчі 6-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 6-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФШ ФК «Миколаїв» 
м. Миколаїв – УФК «Метал» м. Харків (Еліт ліга, U17, Група Б2) 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 УФК «Метал» м. Харків Ратія О.Б., 
на 5 (п’ять) матчів чемпіонату України серед команд юніорів (U19) перша ліга сезону 2020/21 
рр. (7-й, 8-й, 9-й та 10-й тури чемпіонату, до 29.05.2021 включно та на наступний 1 (один) матч 
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 УФК «Метал» м. Харків 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 2 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
5. Про вилучення 30.04.2021 р. тренера команди МФК «Кремінь» м. Кременчук Зозулі О.А. у  матчі 

16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Вища ліга, U15, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами МФК «Кремінь» м. Кременчук – 
«Молодь» м. Полтава (Вища ліга, U15, 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 МФК «Кремінь» м. Кременчук Зозулю О.А., на 3 
(три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. (17-й та 18-й тури чемпіонату, до 16.05.2021 включно та на наступний 1 (один) матч 
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 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 МФК «Кремінь»     
м. Кременчук перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
6. Про вилучення 30.04.2021 р. тренера команди «Дніпро-80» м. Черкаси Халявка Р.М. у матчі 16-

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 16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Дніпро-80» м. Черкаси – ФК 
«Одеса» м. Одеса (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 «Дніпро-80» м. Черкаси Халявко Р.М., на 3 (три) 
матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр. (17-й та 18-й тури чемпіонату, до 16.05.2021 включно та на наступний 1 (один) матч 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 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 «Дніпро-80»           
м. Черкаси перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 
 
 
 
 
 



 
7. Про порушення 29.04.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 16-

го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами ДЮСШ-3 м. Миколаїв - ДЮСШ-9 «Атлетик» м. Одеса (Перша ліга, U15/17, 6 
група) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 16-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-3 м. Миколаїв - ДЮСШ-9 «Атлетик» 
м. Одеса (Перша ліга, U15/17, 6 група) вирішили: 
 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) ДЮСШ-3 м. Миколаїв попередити; 
 зобов’язати клуб ДЮСШ-3 м. Миколаїв здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі ст. 22 п. 

2 Регламенту; 
 у разі повторного порушення клубом ДЮСШ-3 м. Миколаїв ст. 22 п. 2 Регламенту, до нього 

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

 
8. Про участь 25.04.2021 р. у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮСШ «Верес» м. Рівне (Вища ліга, 
U-15, група 4) відстороненого футболіста Москальчука Ю.Ю. (ID: 30057987) 
 

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 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Поділля» м. Хмельницький – ДЮСШ «Верес»        
м. Рівне (Вища ліга, U-15, група 4) відстороненого футболіста Москальчука Ю.Ю. (ID: 30057987), 
команді ДЮСШ «Верес» м. Рівне зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Поділля» м. Хмельницький – ДЮСШ «Верес»        
м. Рівне (Вища ліга, U-15, група 4) відстороненого футболіста Москальчука Ю.Ю. (ID: 30057987), 
зобов’язати ДЮСШ «Верес» м. Рівне перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий 
внесок в сумі 500 грн.; 

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

9. Про участь 25.04.2021 р. у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди МДЮСШ м. Дніпро (Вища ліга, U-15, 
група 2) відстороненого футболіста Посєвіна І.В. (ID: 22086799) 
 

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 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами МДЮСШ м. Дніпро – ДЮФШ ФК «Ворскла» м. 
Полтава (Вища ліга, U-15, група 2) відстороненого футболіста Посєвіна І.В. (ID: 22086799), 
команді МДЮСШ м. Дніпро зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами МДЮСШ м. Дніпро – ДЮФШ ФК «Ворскла»              
м. Полтава (Вища ліга, U-15, група 2) відстороненого футболіста Посєвіна І.В. (ID: 22086799), 
зобов’язати МДЮСШ м. Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в 
сумі 500 грн.; 

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

10. Про участь 18.04.2021 р. у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди СДЮСШОР м. Ужгород (Вища ліга, U-
17, група 4) футболіста не внесеного до рапорту арбітра. 
 

Згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону  
2020/21 рр. (ст. 21 п.3,) та Дисциплінарних правил УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР м. Ужгород – ФК «Янтарний»                 
м. Новояворівськ (Вища ліга, U-17, група 4) не внесеного до рапорту арбітра футболіста, 
команді СДЮСШОР м. Ужгород зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 



 за участь у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР м. Ужгород – ФК «Янтарний»                 
м. Новояворівськ (Вища ліга, U-17, група 4) не внесеного до рапорту арбітра футболіста, 
зобов’язати СДЮСШОР м. Ужгород перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок 
в сумі 500 грн.; 

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

 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


