
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 28 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

20 травня 2021 року                                м. Київ 
   

1. Про інциденти 16.05.2021 р., що сталися під час матчу 18-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Восток»         
м. Харків – «Молодь» м. Полтава (Вища ліга, U17, група 2) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, додатковий рапорт арбітра та делегата матчу 18-го туру щодо 
неправомірної дії вболівальників команди «Восток» м. Харків по відношенню до бригади арбітрів матчу 
«Восток» м. Харків – «Молодь» м. Полтава (Перша ліга, U15, 3 група) вирішили: 

 за незабезпечення безпеки офіційних осіб УАФ (бригади арбітрів) та неправомірні дії 
вболівальників під час та після матчу «Восток» м. Харків – «Молодь» м. Полтава (Ст.2 п.13, 
Ст.16, п.5, п.6 п.7 Регламенту), зобов’язати футбольний клуб «Восток» м. Харків перерахувати 
на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 8 000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ 
Додаток 4 п.8, п.11); 

 у разі повторного порушення передбаченого Статтею 16 п.5, п.6 п.7 (до 20.05.2022 р. включно) 
Регламенту до клубу «Восток» м. Харків будуть застосовані більш сурові санкції згідно 
Дисциплінарних правил УАФ. 

 
2. Про вилучення 16.05.2021 р. тренера команди «Локомотив» м. Київ Новиченко В.В. у  матчі     

18-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр., (Вища ліга, U14, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, директора матчу, додатковий рапорт арбітра та відеоматеріали матчу 
18-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., 
між командами «Юність» м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ (Вища ліга, U14, 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 «Локомотив» м. Київ. Новиченко В.В., на 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 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 «Локомотив»         
м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
3. Про вилучення 15.05.2021 р. тренера команди ДВУФК м. Дніпро Прошенко А.О. у  матчі 8-го 

туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U15, група А2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК м. Дніпро – 
«Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U15, група А2) 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 ДВУФК м. Дніпро Прошенко А.О., на 3 (три) матчі 
(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 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 ДВУФК м. Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 



 
 

4. Про вилучення 15.05.2021 р. тренера команди ДВУФК м. Дніпро Прошенко Є.О. у  матчі 8-го 
туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U17, група А2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК м. Дніпро – 
«Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U17, група А2) 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 ДВУФК м. Дніпро Прошенко Є.О., на 3 (три) матчі 
(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 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 ДВУФК м.Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
5. Про вилучення 15.05.2021 р. тренера команди ДВУФК м. Дніпро Алексанова С.І. у  матчі 8-го 

туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U17, група А2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК м. Дніпро – 
«Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U17, група А2) 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 ДВУФК м. Дніпро Алексанова С.І., на 2 (два) матчі 
(9-й та 10-й тури чемпіонату, до 29.05.2021 р. 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 ДВУФК м. Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
6. Про вилучення 15.05.2021 р. тренера команди «Шахтар» м. Донецьк Даценко С.О. у  матчі 8-го 

туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U17, група А2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК м. Дніпро – 
«Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U17, група А2) 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 Даценко С.О., на 2 (два) матчі (9-й та 10-й тури 
чемпіонату, до 29.05.2021 р. 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 ДВУФК м. Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

 
7. Про вилучення 15.05.2021 р. гравця команди «Шахтар» м. Донецьк Видиша Р.В. (ID: 30013737) у  

матчі 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр., (Еліт ліга, U15, група А2) 

 
Розглянувши додатковий рапорт арбітра та відеоматеріали матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК 
м. Дніпро – «Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U15, група А2) вирішили: 

 помилковий запис у рапорті арбітра про вилучення отримане на 70+1 хвилині матчу гравцем 
команди «Шахтар» м. Донецьк Видишем Р.В. (ID: 30013737) за агресивну поведінку змінити, на 
вилучення гравцю команди «Шахтар» м. Донецьк Цуканову В.М. (ID: 22041027) (Ст.41 п.4.3. 
Дисциплінарних правил УАФ); 

 відсторонити гравця команди «Шахтар» м. Донецьк Цуканова В.М. (ID: 22041027) на 2 (два) 
матчі (9-й та 10-й тури чемпіонату, до 29.05.2021 р. включно). 

 



 
8. Про інциденти 15.05.2021 р. під час матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. ДВУФК м. Дніпро – «Шахтар» 
м. Донецьк (Еліт ліга, U15, група А2) 

 
Розглянувши додатковий рапорт арбітра та відеоматеріали матчу 8-го туру другого етапу чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДВУФК 
м. Дніпро – «Шахтар» м. Донецьк (Еліт ліга, U15, група А2) вирішили: 

 керуючись Ст.41 п.4.2. Дисциплінарних правил УАФ, за агресивну поведінку відсторонити гравця 
команди ДВУФК м. Дніпро Шевченко Я.В. (ID: 3003597) на 2 (два) матчі (10-й тур чемпіонату, до 
29.05.2021 р. включно та на наступний 1 (один) матч в яких буде брати участь команда за яку 
він буде заявлений). 

 
9. Про участь 19.05.2021 р. у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U19) 

сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮФК «Атлетик» м. Одеса (Перша ліга, U19, група 3) 
відстороненого футболіста Харинточука Д.О. (ID: 22102600) 
 

Згідно Регламенту чемпіонату України серед команд юніорів (U19) сезону 2020/21 рр. (ст. 36 п.1, п.3, 
п.8.) та Дисциплінарних Правил УАФ (Додаток 4 п.30) вирішили: 

 за участь у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U19) сезону 2020/21 рр. 
між командами ДЮСШ-1-Кривбас-84 м. Кривий Ріг – ДЮФК «Атлетик» м. Одеса (Перша ліга, 
U19, група 3) відстороненого футболіста Харинточука Д.О. (ID: 22102600), команді ДЮФК 
«Атлетик» м. Одеса зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U19) сезону 2020/21 рр. 
між командами ДЮСШ-1-Кривбас-84 м. Кривий Ріг – ДЮФК «Атлетик» м. Одеса (Перша ліга, 
U19, група 3) відстороненого футболіста Харинточука Д.О. (ID: 22102600), зобов’язати клуб 
ДЮФК «Атлетик» м. Одеса 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 30.04.2021 р. у матчі 16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮСШ «Херсон» м. Херсон (Вища 
ліга, U17, група 3) відстороненого футболіста Веретеннікова Б.Ю. (ID: 30019954) 
 

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 16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР «Миколаїв» м. Миколаїв - ДЮСШ 
«Херсон» м. Херсон (Вища ліга, U17, група 3) відстороненого футболіста Веретеннікова Б.Ю. 
(ID: 30019954), команді ДЮСШ «Херсон» м. Херсон зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 16-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами СДЮСШОР «Миколаїв» м. Миколаїв - ДЮСШ 
«Херсон» м. Херсон (Вища ліга, U17, група 3) відстороненого футболіста Веретеннікова Б.Ю. 
(ID: 30019954), зобов’язати ДЮСШ «Херсон» м. Херсон перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

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

11. Про участь 09.05.2021 р. у матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮСШ «Верес» м. Рівне (Вища ліга, 
U17, група 4) відстороненого футболіста Шевчука В.П. (ID: 22096153) 
 

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 17-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Покрова» м. Львів – ДЮСШ «Верес» м. Рівне 
(Вища ліга, U17, група 4) відстороненого футболіста Шевчука В.П. (ID: 22096153), команді 
ДЮСШ «Верес» м. Рівне зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічну 
перемогу 3:0; 

 за участь у матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Покрова» м. Львів – ДЮСШ «Верес» м. Рівне 
(Вища ліга, U17, група 4) відстороненого футболіста Шевчука В.П. (ID: 22096153), 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. 
 
 
 

 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


