
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №8 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 років 
 

29 жовтня 2021 р.                  м. Київ 
 

  
1. Про інциденти, що сталися 03.10.2021 р. під час матчу 5-го туру чемпіонату України серед команд 

дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР м.Ужгород – 
КЗ ВОДЮСШ «Нива» м.Вінниця (вища ліга, U17, група 4) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 5-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР м.Ужгород – КЗ 
ВОДЮСШ «Нива» м.Вінниця (вища ліга, U17, група 4) стосовно вилучення гравця команди 
СДЮСШОР м.Ужгород Діка М.А. (ID: 30015147) вирішили: 

• враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Ст.27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди СДЮСШОР м.Ужгород Діка 
М.А. (ID: 30015147) на 3 (три) матчі; 

• вважати, що футболіст команди СДЮСШОР м.Ужгород Дік М.А. (ID: 30015147) відсторонення 
відбув, оскільки він не приймав участі 10.10.2021 (матч ФА «Прикарпаття» м.Івано-Франківськ 
– СДЮСШОР м.Ужгород), 17.10.2021 (матч СДЮСШОР м.Ужгород – «Прем’єр Нива» 
м.Вінниця) та 24.10.2021 (матч «Ліцей-Вікторія» м.Івано-Франківськ - СДЮСШОР м.Ужгород); 

• керівництву СДЮСШОР м.Ужгород, в подальшому проводити відповідну виховну та 
інформаційну роботу з вихованцями школи. 
 

 
2. Про інциденти, що сталися 09.10.2021 р., по завершенню матчу 6-го туру першості України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Любомир» 
м.Ставище – КДЮСШ м.Щасливе (перша ліга, U15, група 7) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 6-го туру першості 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами 
«Любомир» м.Ставище – КДЮСШ м.Щасливе (перша ліга, U15, група 7) вирішили: 

• за некоректну поведінку глядачів команди «Любомир» м.Ставище (удар арбітра ногою) та 
незабезпечення безпеки арбітрів по завершенню матчу, згідно Ст.16 п.1 Регламенту 
чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. та Додаток 4 п.11 Дисциплінарних правил УАФ, зобов’язати клуб «Любомир» 
м.Ставище перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

• у разі повторного порушення клубом «Любомир» м.Ставище Ст.16 п.1 Регламенту, до 
закінчення змагального сезону 2021/2022 рр.,  до нього будуть застосовані більш сурові санкції 
передбачені Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
 
3. Про інциденти, що сталися 09.10.2021 р., по завершенню матчу 6-го туру чемпіонату України 

серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Мункач» 
м.Мукачево – «ВІК-Волинь» м.В.-Волинський (еліт ліга, U14, група 4) 

 
Розглянувши рапорт директора матчу, лист клубу «Мункач» м.Мукачево та фото-матеріали 6-го туру 
чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між 
командами «Мункач» м.Мукачево – «ВІК-Волинь» м.В.-Волинський (еліт ліга, U14, група 4) вирішили: 

• за навмисне пошкодження майна та обладнання стадіону (пошкодження 
металопластикових дверей роздягальні команди-гостей), зобов’язати клуб «ВІК-Волинь» 
м.В.-Волинський відшкодувати фінансові витрати клубу «Мункач» м.Мукачево (згідно 



виставленого рахунку на ремонт/заміну пошкодженого майна) та перерахувати обов’язковий 
грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ (Додаток 4 п. 9); 

• про виконання даного рішення, клуб «ВІК-Волинь» м.В.-Волинський має повідомити дирекцію 
ДЮФЛУ терміном до 1 грудня 2021 року. 

 

 
4. Про інциденти 10.10.2021 р., що сталися під час матчу 6-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ФК «Колос» 
м.Ковалівка – «Локомотив» м.Київ (вища ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши рапорт арбітру матчу 6-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ФК «Колос» м.Ковалівка – «Локомотив» м.Київ 
(вища ліга, U16, група 1) вирішили: 

• за некоректну поведінку глядачів клубу «Локомотив» м.Київ (нецензурні вислови на адресу 
офіційних представників УАФ) (Ст.16 п.5, п.6 Регламенту чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр.)   під час матчу та зобов’язати 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ (Ст.2 п 13, Ст.6 
п.1.3 Дисциплінарних правил УАФ); 

• у разі повторного порушення передбаченого Ст.16 п.5, п.6 Регламенту чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., на клуб «Локомотив» м.Київ будуть накладені більш сурові 
санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ. 

 

 
5. Про інциденти 16.10.2021 р., що сталися під час матчу 7-го туру першості України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Зоря-
Академія» м.Білозір’я – СФК «Форвард» м.Васильків (перша ліга, U15, група 7) 

 
Розглянувши рапорт арбітру матчу 7-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Зоря-Академія» м.Білозір’я – СФК «Форвард» 
м.Васильків (перша ліга, U15, група 7) вирішили: 

• за некоректну поведінку глядачів клубу «Зоря-Академія» м.Білозір’я (нецензурні вислови на 
адресу офіційних представників УАФ), що призвело до призупинення матчу  (Ст.16 п.5, п.6 
Регламенту чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр.)   під час матчу та зобов’язати перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 
2 000 грн. на р/р ДЮФЛУ (Ст.2 п 13, п.19, Ст.6 п.1.3 Дисциплінарних правил УАФ); 

• у разі повторного порушення передбаченого Ст.16 п.5, п.6 Регламенту чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., на клуб «Зоря-Академія» м.Білозір’я будуть накладені 
більш сурові санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ. 

 

 
6. Про інциденти 09.10.2021 р., що сталися під час матчу 6-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами УФК 
«Карпати» м.Львів – ФК «Львів» м.Львів (еліт ліга, U17, група 4) 

 
Розглянувши рапорт директора матчу 6-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами УФК «Карпати» м.Львів – ФК «Львів» м.Львів 
(еліт ліга, U17, група 4) вирішили: 

• за некоректну поведінку президента ФК «Львів» м.Львів Михаліва Р.Є. (нецензурні вислови 
на адресу офіційних представників УАФ) під час матчу, зобов’язати ФК «Львів» м.Львів 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ (Ст.2 п 16, Ст.6 
п.1.3 Дисциплінарних правил УАФ); 

• у разі повторного порушення передбаченого Ст.2 п.16 Дисциплінарних правил УАФ до 
закінчення змагального сезону 2021/2022 рр., на клуб ФК «Львів» м.Львів будуть накладені 
більш сурові санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ. 

 
  

7. Про вилучення 16.10.2021 р. тренера команди ХТЗ м.Харків Косенкова Г.Г., у матчі 7-го туру 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. 
(перша ліга, U17, група 1) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 7-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ДЮСШ м.Люботин – ХТЗ м.Харків 
(перша ліга, U17, група 1) 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 ХТЗ м.Харків Косенкова Г.Г., на 
3 (три) матчі першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр. (8-й, 9-й та 10-й тури першості до 06.11.2021 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 ХТЗ м.Харків 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 

8. Про порушення 16.10.2021 р. Ст.14 п.6, Додаток 3 п.2 Регламенту чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., щодо виплати гонорару 
офіційним особам матчу 7-го туру першості України між командами СДЮСШОР «Прикарпаття» 
м.Ів.-Франківськ – «Мункач» м.Мукачево (еліт ліга, U16/U14, група 4) 

 
Розглянувши рапорт арбітра та делегата матчу 7-го туру першості України між командами 
СДЮСШОР «Прикарпаття» м.Ів.-Франківськ – «Мункач» м.Мукачево (еліт ліга, U16/U14, група 4) 
вирішили: 

• зобов’язати клуб СДЮСШОР «Прикарпаття» м.Ів.-Франківськ провести розрахунки з 
офіційними особами матчу (спостерігач арбітражу) у відповідності до Ст.14 п.6, Додаток 3 п.2 
Регламенту чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр.; 

• у разі невиконання Ст.14 п.6, Додаток 3 п.2 Регламенту чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. в термін до 5 листопада 2021 року 
(включно), до клубу СДЮСШОР «Прикарпаття» будуть застосовані фінансові санкції, 
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ (Додаток 4 п. 40). 
 

 
9. Про інциденти 17.10.2021 р., що сталися під час матчу 7-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами КЗ 
СДЮСШОР ЧОР м.Черкаси – ФК «Одеса» м.Одеса (вища ліга, U17, група 3) 

 
Розглянувши рапорт арбітру матчу та директора матчу 7-го туру чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами КЗ СДЮСШОР ЧОР 
м.Черкаси – ФК «Одеса» м.Одеса (вища ліга, U17, група 3) вирішили: 

• за неправомірні дії вболівальників під час матчу (вихід на поле) клубу КЗ СДЮСШОР ЧОР 
м.Черкаси (Ст.16 п.5, п.6 Регламенту чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр.), зобов’язати КЗ СДЮСШОР ЧОР м.Черкаси 
перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ (Додаток 4 п.11 
Дисциплінарних правил УАФ); 

• у разі повторного порушення передбаченого Ст.16 п.5, п.6  Регламенту чемпіонату України 
серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. та п.11 Додатку 4 
Дисциплінарних правил УАФ до закінчення змагального сезону 2021/2022 рр., на клуб КЗ 
СДЮСШОР ЧОР м.Черкаси будуть накладені більш сурові санкції згідно Дисциплінарних 
правил УАФ. 

 
  

10. Про вилучення 23.10.2021 р. тренера команди «Чорноморець» м.Одеса Балабанова К.О., у 
матчі 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр. (еліт ліга, U16, група 3) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Чорноморець» м.Одеса – ДВУФК 
м.Дніпро (еліт ліга, U16, група 3) 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 «Чорноморець» м.Одеса 
Балабанова К.О., на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (9-й, 10-й тури чемпіонату та на наступний матч за 
команду в якій 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), зобов’язати клуб «Чорноморець» 
м.Одеса перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 

11. Про інциденти 23.10.2021 р., що сталися під час матчу 8-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. ФА «Рух» м.Львів – ФК 
«Львів» м.Львів (еліт ліга, U15, група 4) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ФА «Рух» м.Львів – ФК «Львів» 
м.Львів (еліт ліга, U15, група 4) вирішили: 

• за самовільний вихід на футбольне поле під час матчу, що призвело до його тимчасової 
зупинки, тренера команди ФК «Львів» м.Львів Луцишина М. попередити та зобов’язати 
перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в сумі 250 грн (Ст.2 п.16, Ст.2 
п.19, Ст.6 п.2.1, Дисциплінарних правил ФФУ та згідно Додатку 4 п.25); 

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

 
 

12. Про неявку 24.10.2021 р. команди «Коледж ім.С.Бубки» м.Бахмут на календарний матч 8-го 
туру першості України команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. 
(перша ліга, U17, група 1) 

 
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу про неявку без поважної причини команди «Коледж 
ім.С.Бубки» м.Бахмут на календарний матч 8-го туру першості України команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ХФКС м.Харків - «Коледж ім.С.Бубки» 
м.Бахмут (перша ліга, U17, група 1) вирішили: 

• за неявку без поважної причини команди «Коледж ім.С.Бубки» м.Бахмут на календарний 
матч 8-го туру першості України команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр., команді  «Коледж ім.С.Бубки» м.Бахмут зарахувати технічну поразку 0:3, а 
команді суперниці технічні перемогу 3:0 (Ст.35, п.1. Регламенту); 

• зобов’язати «Коледж ім.С.Бубки» м.Бахмут перерахувати на р/р ДЮФЛУ  обов’язковий  
грошовий внесок в сумі 1 000 грн. (Додаток 4 п.2 Дисциплінарних правил УАФ). 

 
 

13. Про вилучення 24.10.2021 р. тренера команди «Прем’єр-Нива» м.Вінниця Квятковського О. у  
матчі 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр., (Вища ліга, U16, група 4) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., між командами КЗ 
ВОДЮСШ «Нова» м.Вінниця – «Прем’єр-Нива» м.Вінниця (Вища ліга, U16, група 4) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу під час та після матчу та 
застосування фізичної сили до арбітру після матчу (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 «Прем’єр-Нива» м.Вінниця Квятковського О. на 12 
(дванадцять) місяців (до 29.10.2022 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 «Прем’єр-Нива» м.Вінниця перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 грн. 
на р/р ДЮФЛУ. 
 

 
14. Про вилучення 24.10.2021 р. тренера команди «Зірка» м.Кропивницький Ярюхіна О.О. у  матчі 

8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр., (Вища ліга, U16, група 3) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., між командами 
«Зірка» м.Кропивницький – ДЮСШ м.Миколаїв (Вища ліга, U16, група 4) вирішили: 



• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу під час матчу та застосування 
фізичної сили до 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.7.1 Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити тренера 
команди «Зірка» м.Кропивницький Ярюхіна О.О. на 6 (шість) місяців (до 29.04.2022 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 та після матчу згідно (Ст.6 п.1.3, Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати 
клуб «Зірка» м.Кропивницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. 
на р/р ДЮФЛУ. 
 

 
15. Про інциденти, що сталися 24.10.2021 р., по завершенню матчу 8-го туру чемпіонату України 

серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Зірка» 
м.Кропивницький – ДЮСШ м.Миколаїв (Вища ліга, U16, група 3) 

 
Розглянувши рапорт арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами 
«Зірка» м.Кропивницький – ДЮСШ м.Миколаїв (Вища ліга, U16, група 3) вирішили: 

• за некоректну поведінку глядачів команди «Зірка» м.Кропивницький (застосування фізичної 
сили до арбітра матчу) та незабезпечення безпеки арбітрів, згідно Ст.16 п.1 Регламенту 
чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2020/21 рр. та Додаток 4 п.11 Дисциплінарних правил УАФ, зобов’язати клуб «Зірка» 
м.Кропивницький перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 грн. на р/р ДЮФЛУ. 

• у разі повторного порушення клубом «Зірка» м.Кропивницький Ст.16 п.1 Регламенту, до 
закінчення змагального сезону 2021/2022 рр.,  до нього будуть застосовані більш сурові санкції 
передбачені Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
  

16. Про вилучення 24.10.2021 р. тренера команди «Локомотив» м.Київ Будзько О. у матчі 8-го туру 
чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. 
(вища ліга, U17, група 1) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР «Полісся» м.Житомир – 
«Локомотив» м.Київ (виза ліга, U17, група 1) 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 «Локомотив» м.Київ Будзько О., 
на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2021/22 рр. (9-й, 10-й та 11-й тури чемпіонату по 14.11.2021 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 «Локомотив» 
м.Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

 
 
 

 
 
 

 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


