
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №1 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

09 вересня 2021 р.                  м. Київ 
 

  
1. Про інциденти 05.09.2021 р., що сталися під час матчу 1-го туру чемпіонату України серед команд 

дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. «Юність» м.Чернігів – «Локомотив» м.Київ 
(вища ліга, U-17,група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 1-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Юність» м.Чернігів – «Локомотив» 
м.Київ (вища ліга, U-17,група 1) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб після матчу (Ст.2 п.16, Ст.6 п.2.1 
Дисциплінарних правил УАФ та згідно Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), тренера 
команди «Локомотив» м.Київ Будзько О.І. (ліцензія С №32045), попередити; 

• у разі повторного порушення Будзьком О.І.,  до закінчення змагального сезону 2021/2022 рр., 
застосувати до нього більш сурові санкції передбачені Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
 

2. Про порушення 05.09.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 1-го 
туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. «Юність» 
м.Чернігів – «Локомотив» м.Київ (вища ліга, U-17/U-15, група 1) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 1-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр.. між командами «Юність» м.Чернігів – «Локомотив» м.Київ 
(вища ліга, U-17/U-15,група 1)  вирішили: 

• за відсутність на стадіоні прапора ДЮФЛУ (ст.16 п.1.4, ст.37 п.1.2 Регламенту) футбольний 
клуб «Юність» м.Чернігів попередити; 

• у разі повторного порушення футбольним клубом «Юність» м.Чернігів, до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., застосувати до нього більш сурові санкції передбачені 
Дисциплінарними правилами УАФ. 
 

 
3. Про порушення 04.09.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 1-го 

туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. УФК 
«Карпати» м.Львів – ФК «Львів» м.Львів (еліт ліга, U-16/U-14, група 4) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 1-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр.. між командами УФК «Карпати» м.Львів – ФК «Львів» 
м.Львів (еліт ліга, U-16/U-14, група 4)  вирішили: 

• за відсутність відео-трансляції матчів в ON-LINE режимі (ст.16 п.9, ст.37 п.1.2 Регламенту) 
футбольний клуб УФК «Карпати» м.Львів попередити; 

• у разі повторного порушення футбольним клубом УФК «Карпати» м.Львів, до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., застосувати до нього більш сурові санкції передбачені 
Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
 

4. Про неявку 09.09.2021 р. команди ДЮСШ «Люботин» м.Люботин на календарний матч 1-го 
туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. 
(перша ліга, U-17, 1 група) 

 



Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку без поважної причини команди 
ДЮСШ «Люботин» м.Люботин на календарний матч 1-го туру першості України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Мрія-Норвел» 
м.Куп’янськ – ДЮСШ «Люботин» м.Люботин (перша ліга, U-17, 1 група) вирішили: 

• за неявку без поважної причини команди ДЮСШ «Люботин» м.Люботин на календарний матч 
1-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 
рр. згідно Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (ст.35 п.1) команді ДЮСШ «Люботин» м.Люботин 
зарахувати технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічні перемогу 3:0 (перша ліга, U-17, 1 
група); 

• зобов’язати футбольний клуб ДЮСШ «Люботин» м.Люботин перерахувати на р/р ДЮФЛУ  
обов’язковий  грошовий внесок в сумі 1 000 грн. (Додаток 4 п.2 Дисциплінарних правил УАФ). 

 
 

5. Про порушення 05.09.2021 р. норм Регламенту змагань, щодо організації проведення матчів 1-го 
туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр.. 
СДЮШОР «Десна» м.Чернігів – ОЛІПС «Барса» м.Суми (вища ліга, U-17/U-15, група 2) 

 
Розглянувши рапорти делегата матчів 1-го туру чемпіонату України серед дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр.. між командами СДЮШОР «Десна» м.Чернігів – ОЛІПС 
«Барса» м.Суми (вища ліга, U-17/U-15, група 2) вирішили: 

• за відсутність на стадіоні прапора ДЮФЛУ (ст.16 п.1.4, ст.37 п.1.2 Регламенту) футбольний 
клуб СДЮШОР «Десна» м.Чернігів попередити; 

• у разі повторного порушення футбольним клубом СДЮШОР «Десна» м.Чернігів, до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., застосувати до нього більш сурові санкції передбачені 
Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
6. Про заявку футболіста Близнюка Ігоря Ігоровича (ID: 30024679) 08.01.2006 р.н.  

 
Згідно Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2021/22 рр. (ст. 26) листів МФА «Мункач» м.Мукачево, нотаріально завіреної заяви батьків, 
вирішили: 

• дозволити перехід футболіста Близнюка І.І. (ID: 30024679) 08.01.2006 р.н. з команди «Молодь» 
м.Полтава до команди МФА «Мункач» м.Мукачево; 

• забов’язати футбольний клуб «Молодь» Полтава, зняти з реєстрації у власному кабінеті 
(club.uaf.ua) футболіста Близнюка І.І. (ID: 30024679) 08.01.2006 р.н. в термін до 10.09.2021 р. 

• при підписані професійного контракту чи/або договору на спортивну підготовку компенсаційні 
розрахунки за футболіста Близнюка І.І. (ID: 30024679) 08.01.2006 р.н. відбуватимуться згідно 
Регламенту УАФ зі статусу та трансферу футболістів. 

 
7. Про заявку футболіста Вітковського Віталія Віталійовича (ID: 30013026) 18.09.2005 р.н.  

 
Згідно Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2021/22 рр. (ст. 26) листів ДЮСШ «Миколаїв» м.Миколаїв, нотаріально завіреної заяви батьків, 
вирішили: 

• дозволити перехід футболіста Вітковського В.В. (ID: 30013026) 18.09.2005 р.н. з команди 
ДЮСШ-3 м.Миколаїв до команди ДЮСШ «Миколаїв» м.Миколаїв; 

• забов’язати футбольний клуб ДЮСШ-3 м.Миколаїв, зняти з реєстрації у власному кабінеті 
(club.uaf.ua) футболіста Вітковського В.В. (ID: 30013026) 18.09.2005 р.н. в термін до 10.09.2021 
р. 

• при підписані професійного контракту чи/або договору на спортивну підготовку компенсаційні 
розрахунки за футболіста Вітковського В.В. (ID: 30013026) 18.09.2005 р.н. відбуватимуться 
згідно Регламенту УАФ зі статусу та трансферу футболістів. 
 
 
 

 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


