
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №3 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 років 
 

23 вересня 2021 р.                  м. Київ 
 

 
1. Про вилучення 12.09.2021 р. тренера команди «Поділля» м.Хмельницький Ірклієнко О.В. у  

матчі 2-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр., (Вища ліга, U15, група 4) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 2-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., між командами 
«Поділля» м.Хмельницький – КЗ ДЮСШ «Буковина» м.Чернівці (Вища ліга, U15, група 4) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу під час та після матчу та погрози 
фізичної розправи арбітру (Ст.2 п.16, Ст.6 п.1.3, п.2.5, п.2.6, Дисциплінарних правил УАФ та 
згідно Додатку 4 п.20, Додатку 5 п.9.1 Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити тренера 
команди «Поділля» м.Хмельницький Ірклієнко О.В., на 12 (дванадцять) місяців (до 
23.09.2022 р. включно) та зобов’язати перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий 
внесок в сумі 10 000 грн; 

• за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб клубу під 
час та після матчу згідно (Ст.6 п.1.3, Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати 
клуб «Поділля» м.Хмельницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 
грн. на р/р ДЮФЛУ. 

  
2. Про інциденти 19.09.2021 р., що сталися після матчу 3-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами КЗ ДЮСШ 
«Буковина» м.Чернівці – СДЮСШОР «Ужгород» м.Ужгород (Вища ліга, U17, група 4) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, додатковий рапорт арбітра та делегата матчу 3-го туру щодо 
агресивної поведінки тренера команди КЗ ДЮСШ «Буковина» м.Чернівці Головочука М.Г. та сторонніх 
осіб після завершення матчу по відношенню до бригади арбітрів матчу КЗ ДЮСШ «Буковина» 
м.Чернівці – СДЮСШОР «Ужгород» м.Ужгород (Вища ліга, U17, група 4) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу після 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 КЗ ДЮСШ «Буковина» 
м.Чернівці Головочука М.Г., на 3 (три) матчі чемпіонату України з футболу серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату до 
10.10.2021 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 після 
матчу згідно (Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил), зобов’язати клуб КЗ ДЮСШ «Буковина» 
м.Чернівці перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

• за незабезпечення безпеки офіційних осіб УАФ (бригади арбітрів) та неправомірні дії сторонніх 
осіб після матчу КЗ ДЮСШ «Буковина» м.Чернівці – СДЮСШОР «Ужгород» м.Ужгород (Ст.2 
п.13, Ст.16, п.5, п.6 п.7 Регламенту), зобов’язати футбольний клуб КЗ ДЮСШ «Буковина» 
м.Чернівці перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов'язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. 
(Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.11); 

• у разі повторного порушення передбаченого Статтею 16 п.5, п.6 п.7 Регламенту до закінчення 
змагального сезону 2021/22 рр. до клубу КЗ ДЮСШ «Буковина» м.Чернівці будуть застосовані 
більш сурові санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ. 



 
  

3. Про вилучення 22.09.2021 р. тренера команди СК «Краматорськ» м.Краматорськ Ященко С.В., 
у матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд юніорів (U-19) перша ліга сезону 2021/22 
рр. (перша ліга, U19, група 2) 

 
Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 3-го туру чемпіонату України серед команд юніорів 
(U-19) перша ліга сезону 2021/22 рр. між командами «Майстер м’яча» м.Харків – СК «Краматорськ» 
м.Краматорськ (перша ліга, U19, група 2) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу 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 СК «Краматорськ» 
м.Краматорськ Ященко С.В., на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд юніорів (U-19) 
перша ліга сезону 2021/22 рр. (4-й, 5-й та 6-й тури чемпіонату до 13.10.2021 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), зобов’язати клуб СК «Краматорськ» 
м.Краматорськ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 

 
 

 
 
 
 

 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


