ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ №6
Всеукраїнські змагання з футболу
серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2016/17 років
20 жовтня 2016 р.

м. Київ

1. Про вилучення тренера «Зірка» м. Київ (U-17) Далекого Л.В. у матчі 1-го туру
чемпіонату України сезону 2016/17 рр.
У зв’язку з несплатою тренером команди «Зірка» м. Київ (U-17) Далеким Л.В. обов’язкового
грошового внеску в сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ згідно з пунктом 11 рішення №1 ДК ДЮФЛУ
від 15 вересня 2016 року вирішили:
згідно з пунктом 6 Ст. 38 Дисциплінарних правил ФФУ подовжити відсторонення
тренера команди «Зірка» м. Київ (U-17) Далекого Л.В. в чемпіонаті України сезону
2016/2017 рр. до повної сплати обов’язкового грошового внеску в сумі 250 грн. на р/р
ДЮФЛУ.
за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
клуб «Зірка» м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн. на
р/р ДЮФЛУ.
2. Про вилучення тренера ФК «Мал» м. Коростень (U-17) Журавського А.П. у матчі 3-го
туру першості України сезону 2016/17 рр.
У зв’язку з несплатою тренером команди ФК «Мал» м. Коростень (U-17) Журавським А. П.
обов’язкового грошового внеску в сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ згідно з пунктом 13 рішення
№3 ДК ДЮФЛУ від 29 вересня 2016 року вирішили:
згідно з пунктом 6 Ст. 38 Дисциплінарних правил ФФУ подовжити відсторонення
тренера команди ФК «Мал» м. Коростень (U-17) Журавського А. П. в першості України
сезону 2016/2017 рр. до повної сплати обов’язкового грошового внеску в сумі 250 грн.
на р/р ДЮФЛУ;
за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
ФК «Мал» м.Коростень перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн. на
р/р ДЮФЛУ.
3. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 6-го
туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між командами «Дніпро» м. Дніпро
(U-14/16) – УФК-Олімпік м. Харків (U-14/16)
Розглянувши рапорти директора матчів 6-го туру чемпіонату України сезону 2016/2017 рр.
між командами «Дніпро» м. Дніпро (U-14/16) – УФК-Олімпік м. Харків (U-14/16) вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Дніпро» м. Дніпро
попередити.

4. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 8-го
туру першості України сезону 2016/17 рр. між командами «Покрова» м. Львів
(U-15) – «Шахтар» м. Нововолинськ (U-15)
Розглянувши рапорти директора матчів 8-го туру першості України сезону 2016/2017 рр.
командами «Покрова» м. Львів (U-15) – «Шахтар» м. Нововолинськ (U-15) вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Покрова» м. Львів
попередити.
5. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 8-го
туру першості України сезону 2016/17 рр. між командами ФК «Жерм» смт. Черняхів
(U-15/17) – «Хілд-Любомир» смт. Ставище (U-15/17)
Розглянувши рапорти директора матчів 8-го туру першості України сезону 2016/2017 рр.
між командами ФК «Жерм» смт. Черняхів (U-15/17) – «Хілд-Любомир» смт. Ставище
(U-15/17) вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Жерм» смт. Черняхів
попередити;
6. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 6-го
туру першості України сезону 2016/17 рр. між командами «Восток» м. Харків
(U-15/17) – ДЮСШ-1-«Кривбасс-84» м. Кривий Ріг (U-15/17)
Розглянувши рапорти директора матчів 6-го туру першості України сезону 2016/2017 рр.
між командами «Восток» м. Харків (U-15/17) – ДЮСШ-1-«Кривбасс-84» м. Кривий Ріг
(U-15/17) вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Восток» м. Харків
попередити.
7. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо відсутності прапору ДЮФЛУ та
організації відеозапису матчів 8-го туру першості України сезону 2016/17 рр. між
командами «Галичина» м. Львів (U-15/17) – «Рух» м. Винники (U-15/17)
Розглянувши рапорти директора матчів 6-го туру першості України сезону 2016/2017 рр.
між командами «Галичина» м. Львів (U-15/17) – «Рух» м. Винники (U-15/17) вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Галичина» м. Львів
попередити;
за відсутність на флагштоку прапора ДЮФЛУ під час проведення матчу (ст.16 п.1.4
Регламенту) ФК «Галичина» м. Львів попередити;
у разі повторення порушення передбаченого ст.16 п.1.4 Регламенту, до
ФК «Галичина» м. Львів будуть застосовані санкції передбачені ст.37 п.2.8
Регламенту та стягнений штраф у розмірі 250 грн. (Додаток 4, п.38 Дисциплінарних
правил ФФУ).
8. Про інциденти, що сталися під час матчів 8-го туру першості України сезону 2016/17
рр. між командами ДЮСШ м. Тернопіль (U-15) – ДЮСШ м. Бердичів (U-15)
Розглянувши рапорт директора матчу 8-го туру першості України сезону 2016/17 рр. між
командами ДЮСШ м. Тернопіль (U-15) – ДЮСШ м. Бердичів (U-15) вирішили:
за відсутність на флагштоку прапора ДЮФЛУ під час проведення матчу (ст.16 п.1.4
Регламенту) ДЮСШ м. Тернопіль попередити;
у разі повторення порушення передбаченого ст.16 п.1.4 Регламенту, до
ДЮСШ м. Тернопіль будуть застосовані санкції передбачені ст.37 п.2.8 Регламенту та
стягнений штраф у розмірі 250 грн. (Додаток 4, п.38 Дисциплінарних правил ФФУ);
за спізнення команди ДЮСШ м. Бердичів на 30 хвилин на матч проти команди
ДЮСШ м. Тернопіль без поважних причин команді ДЮСШ м. Бердичів перерахувати

обов’язків грошовий внесок в сумі 100 грн. на р/р ДЮФЛУ (Регламент змагань ст. 37
п.2.13, Дисциплінарні правила ФФУ Додаток 4 п. 5).

9. Про інцидент, що стався під час матчів 6-го туру чемпіонату України сезону 2016/17
рр. між командами ДЮСШ-15 м. Київ (U-16) – МФК «Кремінь» м. Кременчук (U-16)
Розглянувши рапорт директора матчу 6-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між
командами ДЮСШ-15 м. Київ (U-16) – МФК «Кремінь» м. Кременчук (U-16) вирішили:
за спізнення команди МФК «Кремінь» м. Кременчук на 20 хвилин на матч проти
команди ДЮСШ-15 м. Київ без поважних причин команді МФК «Кремінь» м. Кременчук
перерахувати обов’язків грошовий внесок в сумі 100 грн. на р/р ДЮФЛУ (Регламент
змагань ст. 37 п.2.13, Дисциплінарні правила ФФУ Додаток 4 п. 5).
10. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо забезпечення безпеки проведення
матчу 6-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між командами ФК «Львів»
м. Львів (U-14) – УФК-Карпати» м. Львів (U-14)
Розглянувши рапорт директора матчу 6-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між
командами ФК «Львів» м. Львів (U-14) – УФК-Карпати» м. Львів (U-14) вирішили:
за незабезпечення громадського порядку та відсутність представників МВС (ст.16 п.2
Регламенту) зобов’язати ФК «Львів» м. Львів перерахувати обов’язковий грошовий
внесок у сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ (Дисциплінарні правила ФФУ Додаток 4 п.8).
11. Про вилучення тренера команди «Зміна» м. Біла Церква (U-17) Величка В. П. у матчі
8-го туру першості України сезону 2016/17 рр.
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу 8-го туру першості України сезону
2016/2017 рр. між командами «Атлет» м. Київ (U-17) – «Зміна» м. Біла Церква (U-17)
вирішили:
за недотримання правил поведінки офіційних осіб у технічній зоні під час матчу згідно
Дисциплінарних правил ФФУ Ст.13 п.2.3, п.2.5, Ст.25 п.1.3 та згідно Додатку 4
Дисциплінарних правил ФФУ п.18, відсторонити тренера команди «Зміна» м. Біла
Церква (U-17) Величка В. П., на 3 (три) матчі чемпіонату України сезону 2016/2017 рр.
(по 30.10.2016 включно) та зобов’язати перерахувати обов’язковий грошовий внесок в
сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ;
за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
ФК «Зміна» м. Біла Церква перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі
500 грн. на р/р ДЮФЛУ;
у разі повторного порушення Величком В. П. передбаченого Дисциплінарними
правилами ФФУ Ст.25 п.1.3 в період до 20.10.2017 р., застосувати до нього санкції
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ Ст.13 п.2.7, у вигляді заборони
здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом терміном на 1 (один) рік.
12. Про вилучення тренера команди «Чайка» м. Вишгород (U-15) Кіцути А. В. у матчі 8го туру першості України сезону 2016/17 рр.
Розглянувши рапорти директора та арбітра матчу 8-го туру першості України сезону
2016/2017 рр. між командами «Мал» м. Коростень (U-15) – «Чайка» м. Вишгород (U-17)
вирішили:
за недотримання правил поведінки офіційних осіб у технічній зоні під час матчу згідно
Дисциплінарних правил ФФУ Ст.13 п.2.3, п.2.5, Ст.25 п.1.3 та згідно Додатку 4
Дисциплінарних правил ФФУ п.18, відсторонити тренера команди «Чайка»
м. Вишгород (U-15) Кіцуту А. В., на 3 (три) матчі чемпіонату України сезону 2016/2017
рр. (по 30.10.2016 включно) та зобов’язати перерахувати обов’язковий грошовий
внесок в сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ;

за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
ФК «Чайка» м. Вишгород перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі
500 грн. на р/р ДЮФЛУ;
у разі повторного порушення Кіцутою А. В.. передбаченого Дисциплінарними
правилами ФФУ Ст.25 п.1.3 в період до 20.10.2017 р., застосувати до нього санкції
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ Ст.13 п.2.7, у вигляді заборони
здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом терміном на 1 (один) рік.
13. Про перегляд за нововиявленими обставинами п. 8 Рішення № 4 ДК ДЮФЛУ від
06.10.2016 р. стосовно дисциплінарних санкцій, накладених на тренера команди
«Нафтовик» м. Охтирка (U-17) Вовка О. М.
Розглянувши на підставі статті 85 Дисциплінарних правил ФФУ пояснення надані тренером
команди «Нафтовик» м. Охтирка (U-17) Вовком О. М. та арбітром матчу Удовенко Є. щодо
інциденту, який стався на 67-й хвилині матчу 5-го туру першості України між командами
«Гірник-Спорт» м. Горішні Плавні (U-17) – «Нафтовик» м. Охтирка (U-17) вирішили:
відповідно до п. 2.5. статті 79, а також статті 85 Дисциплінарних правил ФФУ, п. 8
Рішення № 4 ДК ДЮФЛУ від 06.10.2016 р. в контексті дисциплінарних санкцій,
накладених на тренера команди «Нафтовик» м. Охтирка, скасувати, а справу закрити.
14. Про перегляд за нововиявленими обставинами п. 1 Рішення № 5 ДК ДЮФЛУ від
17.10.2016 р. стосовно порушень норм Регламенту змагань щодо організації
відеозапису матчів командою УФК м. Дніпро (U-15/17)
Розглянувши на підставі статті 85 Дисциплінарних правил ФФУ лист УФК М. Дніпро та
переглянувши наданий відеозапис матчів 5-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр.
між командами УФК м. Дніпро (U-15/17) – «Азовсталь» м. Маріуполь (U-15/17) вирішили:
відповідно до п. 2.5. статті 79, а також статті 85 Дисциплінарних правил ФФУ, п. 1
Рішення № 5 ДК ДЮФЛУ від 17.10.2016 р. в контексті дисциплінарних санкцій,
накладених на УФК м. Дніпро, скасувати, а справу закрити.

Голова ДК ДЮФЛУ

В. В. Бахур

