
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №11 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 років 
 

12 листопада 2021 р.          м. Київ 
 
 

  
1. Про інциденти, що сталися 24.10.2021 р. під час матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд 

дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Поділля» 
м.Хмельницький – ФА «Прикарпаття» м.Івано-Франківськ (Вища ліга, U15, група 4) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Поділля» м.Хмельницький – ФА 
«Прикарпаття» м.Івано-Франківськ (Вища ліга, U15, група 4) стосовно вилучення гравця команди ФА 
«Прикарпаття» м.Івано-Франківськ Кирулюка А.О. (ID: 30046538) вирішили: 

• враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Ст.27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди ФА «Прикарпаття» м.Івано-
Франківськ Кирулюка А.О. (ID: 30046538) на 2 (два) матчі; 

• вважати, що футболіст команди ФА «Прикарпаття» м.Івано-Франківськ Кирулюк А.О. (ID: 
30046538) відсторонення відбув, оскільки він не приймав участі 31.10.2021 (матч ФА 
«Прикарпаття» м.Івано-Франківськ – «Прем’єр-Нива» м.Вінниця) та 07.11.2021 (матч ФА 
«Прикарпаття» м.Івано-Франківськ – «Ліцей-Вікторія»  м.Івано-Франківськ); 

• керівництву ФА «Прикарпаття» м.Івано-Франківськ, в подальшому проводити відповідну 
виховну та інформаційну роботу з вихованцями школи. 
 

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

дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР «Полісся» 
м.Житомир – «Колос» м.Ковалівка (Вища ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши додаткові пояснення учасників матчу 7-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР «Полісся» м.Житомир – 
«Колос» м.Ковалівка (Вища ліга, U16, група 1) стосовно вилучення гравця команди «Колос» 
м.Ковалівка Гусола А.В. (ID: 22132386) вирішили: 

• враховуючи інформацію, яка на момент розгляду питання була невідома (Ст.27 п.1, п.2., п.3 
Дисциплінарних правил УАФ), відсторонити футболіста команди «Колос» м.Ковалівка Гусола 
А.В. (ID: 22132386) на 3 (три) матчі; 

• вважати, що футболіст команди «Колос» м.Ковалівка Гусол А.В. (ID: 22132386) відсторонення 
відбув, оскільки він не приймав участі 24.10.2021 (матч «Колос» м.Ковалівка – «Діназ» 
м.Вишгород), 31.10.2021 (матч «Юність» м.Чернігів – «Колос» м.Ковалівка) та 07.11.2021 (матч 
ФК «Поділ» м.Київ  – «Колос» м.Ковалівка); 

• керівництву «Колос» м.Ковалівка, в подальшому проводити відповідну виховну та 
інформаційну роботу з вихованцями школи. 
 

 
3. Про вилучення 07.11.2021 р. тренера команди ДЮСШ «Верес» м.Рівне Іщука П. у  матчі 10-го 

туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 
рр., (Вища ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 10-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., між командами 
«Чайка» П.Борщагівка – ДЮСШ «Верес» м.Рівне (Вища ліга, U16, група 1) вирішили: 



• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу 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 ДЮСШ «Верес» м.Рівне Іщука П.  на 6 (шість) місяців (до 
12.05.2022 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 після 
матчу згідно (Ст.6 п.1.3, Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати клуб ДЮСШ 
«Верес» м.Рівне перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 грн. на р/р 
ДЮФЛУ. 
 

 
4. Про вилучення 07.11.2021 р. тренера команди ДЮСШ «Верес» м.Рівне Орселюка А. у  матчі 

10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 
2021/22 рр., (Вища ліга, U16, група 1) 

 
Розглянувши рапорти арбітра, додатковий рапорт арбітра та директора матчу 10-го туру чемпіонату 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр., між командами 
«Чайка» П.Борщагівка – ДЮСШ «Верес» м.Рівне (Вища ліга, U16, група 1) вирішили: 

• за недотримання правил поведінки офіційних осіб клубу 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 ДЮСШ «Верес» м.Рівне Орселюка А.  на 12 (дванадцять) 
місяців (до 12.11.2022 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 після 
матчу згідно (Ст.6 п.1.3, Додатку 4 п.20 Дисциплінарних правил УАФ), зобов’язати клуб ДЮСШ 
«Верес» м.Рівне перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 000 грн. на р/р 
ДЮФЛУ. 
 
 
 

 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


