
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ № 29 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

27 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 «Юність»        
м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ (Вища ліга, U14, група 1) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, додатковий рапорт арбітра та делегата матчу 18-го туру щодо 
неправомірної дії вболівальників команди «Локомотив» м. Київ по відношенню до бригади арбітрів 
матчу «Юність» м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ (Вища ліга, U14, група 1) вирішили: 

 за неправомірні дії вболівальників у перерві матчу «Юність» м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ, 
зобов’язати футбольний клуб «Локомотив» м. Київ перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий 
грошовий внесок в сумі 2 000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.11); 

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

  
2. 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 «Юність»        
м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ (Вища ліга, U15, група 1) 

 
Розглянувши рапорт арбітра та делегата матчу 18-го туру щодо неправомірної дії вболівальників 
команди «Юність» м. Чернігів, що призвело до зупинки матчу «Юність» м. Чернігів – «Локомотив»         
м. Київ (Вища ліга, U15, група 1) вирішили: 

 за неправомірні дії вболівальників під час матчу «Юність» м. Чернігів – «Локомотив» м. Київ, 
зобов’язати футбольний клуб «Юність» м. Чернігів перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий 
грошовий внесок в сумі 1 000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.11); 

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

  
3. Про невиконання рішення ДК ДЮФЛУ №28 п.3 від 20.05.2021 та інциденти що сталися 

22.05.2021 р. під час матчу 9-го туру другого етапу чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів – ДВУФК          
м. Дніпро (Еліт ліга, U15, група А2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, делегата матчу, додатковий рапорт арбітра матчу, відеоматеріали та 
додатковий рапорт асистента арбітра матчу 9-го другого етапу чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. КЗ ДЮСШ «Карпати» м. Львів – ДВУФК          
м. Дніпро (Еліт ліга, U15, група А2) та враховуючи той факт, що тренер команди ДВУФК м. Дніпро 
Прошенко А.О. (ліцензія С №3404) допустив дане порушення (вилучення) під час відбування 
відсторонення і розцінюючи це як повторне порушення у порядку статті 4 Дисциплінарних правил УАФ 
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. (ліцензія С 
№3404), терміном на 1 (один) рік (до 27.05.2022 р. включно) 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 ДВУФК м. Дніпро 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 



 
4. Про порушення 14.05.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 18-

го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами ДЮСШ-2-Океан м. Дніпро – «Динамо» м. Харків (Перша ліга, U15/17, 2 
група) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 18-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами ДЮСШ-2-Океан м. Дніпро – «Динамо»         
м. Харків (Перша ліга, U15/17, 2 група) вирішили: 
 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) ДЮСШ-2-Океан м. Дніпро 

попередити; 
 зобов’язати клуб ДЮСШ-2-Океан м. Дніпро здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі ст. 

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

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

 
5. Про порушення 15.05.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 18-

го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр., між командами «Лідер» м. Дніпро – «Академія Ротаня і Зозулі» м. Дніпро (Перша ліга, 
U15/17, 2 група) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 18-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр., між командами «Лідер» м. Дніпро – «Академія Ротаня і 
Зозулі» м. Дніпро (Перша ліга, U15/17, 2 група) вирішили: 
 за не проведення відеозапису матчу (ст.22 п.2 Регламенту) «Лідер» м. Дніпро попередити; 
 зобов’язати клуб «Лідер» м. Дніпро здійснювати відеозапис матчів у відповідності зі ст. 22 п. 2 

Регламенту; 
 у разі повторного порушення клубом «Лідер» м. Дніпро ст. 22 п. 2 Регламенту, до нього будуть 

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

6. Про інциденти 15.05.2021 р., що сталися під час матчу 18-го туру першості України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК 
«Брацлав-Юніор» м. Брацлав – ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький (Перша ліга, U17, 
група 17) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, делегата матчу, лист ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький та 
додатковий рапорт арбітра матчу, щодо відмови командою ДЮСШ-2 «Кропивницький»                            
м. Кропивницький продовжувати матч 18-го туру  першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав – ДЮСШ-2 
«Кропивницький» м. Кропивницький (Перша ліга, U17, група 17) вирішили: 

 за відмову продовження матчу 18-го туру  першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав – 
ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький (Додаток 4, п.7 Дисциплінарних правил УАФ), 
команді ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький зарахувати технічну поразку 0:3, а 
команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 за відмову продовження матчу 18-го туру  першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав – 
ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький (Додаток 4, п.7 Дисциплінарних правил УАФ), 
зобов’язати футбольний клуб ДЮСШ-2 «Кропивницький» м. Кропивницький перерахувати на р/р 
ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн.; 

 за використання вболівальниками команди ДЮФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав піротехнічних 
засобів на стадіоні, зобов’язати футбольний клуб ДЮФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав 
перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. 

 
7. Про участь 15.05.2021 р. у матчі 18-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ 
(Перша, U15, група 3) відстороненого футболіста Лук’янова А.Д. (ID: 30035546) та у складі 
команди «Спартак» м. Мелітополь (Перша, U15, група 3) відстороненого футболіста Верхоляка 
А.Д. (ID: 30034126) 
 

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.5) та Дисциплінарних Правил УАФ (Додаток 
4 п.30) вирішили: 



 за участь у матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ (Перша ліга, U15, 
група 3) відстороненого футболіста ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ Лук’янова А.Д. (ID: 
30035546) та відстороненого футболіста «Спартак» м. Мелітополь футболіста Верхоляка А.Д. 
(ID: 30034126), зарахувати обом командам технічну поразку (-/-); 

 за участь у матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ (Перша ліга, U15, 
група 3) відстороненого футболіста ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ Лук’янова А.Д. (ID: 
30035546) та відстороненого футболіста «Спартак» м. Мелітополь футболіста Верхоляка А.Д. 
(ID: 30034126), зобов’язати ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов'язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.; 

 за участь у матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. між командами ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ (Перша ліга, U15, 
група 3) відстороненого футболіста ДЮСШ «Бердянськ» м. Бердянськ Лук’янова А.Д. (ID: 
30035546) та відстороненого футболіста «Спартак» м. Мелітополь футболіста Верхоляка А.Д. 
(ID: 30034126), зобов’язати «Спартак» м. Мелітополь 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  

 


