
 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №12 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 років 
 

29 листопада 2021 р.                 м. Київ 
 
1. Про інциденти, що сталися 14.11.2021 р., по завершенню матчу 11-го туру чемпіонату України 

серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Юність» 
м. Чернігів – «Діназ» м. Вишгород (Вища ліга, U15, група 1) 

 
Розглянувши рапорт директора матчу, лист клубу «Юність» м. Чернігів та фотоматеріали 11-го туру 
чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між 
командами «Юність» м. Чернігів – «Діназ» м. Вишгород (Вища ліга, U15, група 1) вирішили: 

 за навмисне пошкодження майна та обладнання стадіону (пошкодження стіни у коридорі 
біля роздягальні команди-гостей), зобов’язати клуб «Діназ» м. Вишгород відшкодувати 
фінансові витрати клубу «Юність» м. Чернігів (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 «Діназ» м. Вишгород має повідомити дирекцію ДЮФЛУ 
терміном до 10 грудня 2021 року. 

  
2. Про вилучення 14.11.2021 р. тренера команди ФК «Одеса» м. Одеса Середи С., у матчі 11-го 

туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 
рр. (Вища ліга, U17, група 3) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР «Миколаїв» м. Миколаїв 
– ФК «Одеса» м. Одеса (Вища ліга, U17, 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 ФК «Одеса» м. Одеса Середу С., 
на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2021/22 рр. (12-й, 13-й та 14-й тури чемпіонату до 17.04.2022 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 ФК «Одеса» м. 
Одеса перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 грн. на р/р ДЮФЛУ;  

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

  
3. Про вилучення 14.11.2021 р. гравця команди КЗ ДЮСШ «Буковина» м. Чернівці Лелюха К. (ID 

22091220), у матчі 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2021/22 рр. (Вища ліга, U16, група 4) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами СДЮСШОР м. Ужгород – КЗ ДЮСШ 
«Буковина» м. Чернівці (Вища ліга, U16, група 4) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки футболістів під час матчу (Ст.8 п.1, п2, 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 гравця команди КЗ ДЮСШ «Буковина» м. Чернівці 
Лелюха К. (ID 22091220) додатково на 3 (три) матчі чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (13-й, 14-й та 15-й тури чемпіонату 
до 22.04.2022 р. включно). 
 



  
4. Про вилучення 13.11.2021 р. гравця команди ФК «Титан» м. Запоріжжя Євреїмова К. (ID 

30041170), у матчі 11-го туру першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2021/22 рр. (Перша ліга, U17, група 3) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 11-го туру Чемпіонату України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ХФК «Пануел» м. Кривий Ріг 
– ФК «Титан» м. Запоріжжя (Перша ліга, U17, група 3) вирішили: 

 за недотримання правил поведінки футболістів під час матчу (Ст.8 п.1, п2, 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 гравця команди ФК «Титан» м. Запоріжжя 
Євреїмова К. (ID 30041170) додатково на 3 (три) матчі першості України серед команд 
дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (13-й, 14-й та 15-й тури чемпіонату 
до 21.04.2022 р. включно). 

 
5. Про інциденти 13.11.2021 р., що сталися під час матчу 11-го туру Чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ДФК 
«Брацлав-Юніор» м. Брацлав -  СФК «Форвард» м. Васильків (Перша ліга, U15, група 7) 

 
Розглянувши рапорт арбітру матчу 11-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ДФК «Брацлав-Юніор» м. Брацлав -  СФК 
«Форвард» м. Васильків (Перша ліга, U15, група 7) вирішили: 

 за некоректну поведінку глядачів клубу СФК «Форвард» м. Васильків (нецензурні вислови на 
адресу офіційних представників УАФ та команди суперників) (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 СФК «Форвард» м. Васильків будуть накладені 
більш сурові санкції згідно Дисциплінарних правил УАФ. 

 
6. Про інциденти 07.11.2021 р., що сталися під час матчу 10-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. ДЮСШ «Верес» м. Рівне – 
«Чайка» П.Борщагівка (Вища ліга, U15, група 1) 
 

Розглянувши рапорти арбітра та директора матчу 10-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами ДЮСШ «Верес» м. Рівне – «Чайка» 
П.Борщагівка (еліт ліга, U15, група 1) вирішили: 

 за самовільний вихід на футбольне поле під час матчу, що призвело до його тимчасової 
зупинки, зобов’язати футбольний клуб «Чайка» П.Борщагівка перерахувати на р/р ДЮФЛУ 
обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн (Ст.2 п.16, Ст.2 п.19, Ст.6 п.2.1, Дисциплінарних 
правил УАФ та згідно Додатку 4 п.14); 

 у разі повторного порушення футбольним клубом «Чайка» П.Борщагівка до закінчення 
змагального сезону 2021/2022 рр., застосувати до нього більш сурові санкції передбачені 
Дисциплінарними правилами УАФ. 

 
7. Про неявку 06.11.2021 р. команди «Лівий Берег» м. Київ на календарний матч 10-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 
«Лівий берег» м. Київ на календарний матч 10-го туру першості України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами КДЮСШ м. Щасливе – «Лівий 
берег» м. Київ (перша ліга, U17, група 7) вирішили: 

 за неявку без поважної причини команди «Лівий берег» м. Київ на календарний матч 10-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 «Лівий берег» м. Київ зарахувати 
технічну поразку 0:3, а команді суперниці технічні перемогу 3:0 (перша ліга, U17, група 7); 

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

 



8. Про інциденти 06.11.2021 р., що сталися під час матчу 10-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між командами «Інтер» м. 
Дніпро – ФК «Маріуполь» м. Маріуполь (Еліт ліга, U17, група 3) 

 
Розглянувши рапорт арбітру, делегату матчу, відеоматеріали та додатковий рапорт арбітра матчу 10-
го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. між 
командами «Інтер» м. Дніпро – ФК «Маріуполь» м. Маріуполь (Еліт ліга, U17, група 3) вирішили: 

 за неправомірну поведінку глядачів команди «Інтер» м. Дніпро (удар гравця команди ФК 
«Маріуполь» №13 Садовника І.) що призвело до масової конфронтації між гравцями та 
батьками обох команд, та припинення матчу та незабезпечення безпеки учасників матчу, 
згідно Ст.16 п.1 Регламенту чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких 
спортивних закладів сезону 2020/21 рр. та Ст.16 п.1, п.2, п.4.1, Додаток 4 п.8, п.10, п.11 
Дисциплінарних правил УАФ, зобов’язати клуб «Інтер» м. Дніпро перерахувати обов’язковий 
грошовий внесок в сумі 13 000 грн. на р/р ДЮФЛУ та заборонити проведення матчів на 
стадіоні «Академія» м. Дніпро до кінця змагального сезону 2021/22 рр.; 

 за неправомірну поведінку глядачів команди «Інтер» м. Дніпро (удар гравця команди ФК 
«Маріуполь» №13 Садовника І.) що призвело до масової конфронтації між гравцями та 
батьками обох команд, та припинення матчу, команді «Інтер» м. Дніпро зарахувати технічну 
поразку 0:3, а команді суперника технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 
 за масову бійку під час матчу (Ст.8 п.1, п2, 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.7.2 Дисциплінарних правил УАФ), 
відсторонити гравців команди «Інтер» м. Дніпро Кравченко Ф. (ID 22116434), Безбатько Г. (ID 
30016375) та Федоренко О. (ID 22085851) на 6 (шість) матчів чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, та 6-й 
тури другого етапу чемпіонату до 30.04.2022 р. включно). 

 за масову бійку під час матчу (Ст.8 п.1, п2, 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.7.2 Дисциплінарних правил УАФ), 
відсторонити гравців команди ФК «Маріуполь» м. Маріуполь Садовника І. (ID 30013010) та 
Василєва О. (ID 30013986) на 6 (шість) матчів чемпіонату України серед команд дитячо-
юнацьких спортивних закладів сезону 2021/22 рр. (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, та 6-й тури другого 
етапу чемпіонату до 30.04.2022 р. включно). 
 

 
 

 

 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


