
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
                                               

                                                   Рішення № 38                           
24 червня 2022 року                                                                                м.Вінниця 

 

1. Про припинення обласних змагань з футболу. 

Заслухавши інформацію Павленка І.М., заступника голови, директора 

спортивного, про необхідність дострокового припинення всіх змагань, які 

проводяться під егідою обласної асоціації футболу у зв’язку зі збройною агресією 

російської федерації та введенням режиму воєнного стану в Україні, 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Припинити достроково Чемпіонат Вінницької області серед аматорських 

команд сезону 2021/2022 рр, Чемпіонат Вінницької області з футболу серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2021/2022 рр, Чемпіонат Вінницької 

області з футболу серед дівочих команд двох вікових категорій; 

1.2. Затвердити результати обласних змагань з футболу без визначення призерів 

та переможців вказаних змагань та проведення церемонії нагородження – 

Додаток додається; 

1.3. Завершити розіграш Кубку Вінницької області серед аматорських команд 

сезону 2021/2022 при умові отримання дозволу; 

1.4. Комітету з проведення змагань оформити необхідний пакет документів та 

провести заключні етапу розіграшу Кубку Вінницької області з футболу 

серед аматорських команд сезону 2021/2022; 

1.5. Звернутись до Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА та 

Української асоціації футболу із проханням порушити  клопотання перед 

Міністерством молоді та спорту України щодо відновлення змагань з 

футболу серед аматорських (чоловічих та жіночих) команд на обласному 

рівні на територіях, які не знаходяться в зоні бойових дій; 

1.6. Проінформувати всіх учасників змагань про дане рішення у зручний спосіб; 

1.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,  

заступника голови, директора спортивного. 

 

2. Про розподіл футбольних м’ячів. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

необхідність розподілити 450 футбольних м’ячів, які надійшли від Української 

асоціації футболу. 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити розподіл футбольних м’ячів у кількості 450 шт – Додаток 

додається; 

2.2. Довести інформацію у зручний спосіб до всіх суб’єктів зазначених у п.2.1. 

2.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи. 

2.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., 

заступника голови, директора спортивного. 
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3. Про виділення коштів на благодійну допомогу. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

звернення Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю щодо 

надання гуманітарної допомоги – реабілітаційного обладнання та тренажерів для 

реабілітації військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, військових тероборони та 

цивільних осіб, які отримали порання внаслідок воєнних дій,  

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Виділити необхідні кошти, за умов наявності, у сумі до 10 тис. 

(Десять тисяч) грн з метою придбання необхідного обладнання; 

3.2. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. 

3.3. Передати безкоштовно придбану гуманітарну допомогу Науково-

дослідному інституту реабілітації осіб з інвалідністю; 

3.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., заступника голови, виконавчого директора.  

 

4. Про інформацію щодо роботи Координаційного штабу Громадської 

спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» під час введення в 

країні воєнного стану. 

 Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією щодо 

роботи Координаційного штабу Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація 

футболу» під час введення в країні воєнного стану, 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Прийняти інформацію до відома – Звіт додається; 

4.2. Засудити вдруге агресію російської федерації та звернутись з вимогою 

заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних 

змаганнях; 

4.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

заступника голови, виконавчого директора.  

 

5. Про членів Вінницької ОАФ. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією, що, 

відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької ОАФ від 12.03.2020 року 

№ 28, Вінницька обласна асоціація футболу звернулась до КДК УАФ із 

проханням надати правову оцінку діям ВОАФМ. В результаті у КДК УАФ було 

сформовано справу «Про заяву Вінницької обласної асоціації футболу стосовно 

порушень статутних та регламентних документів Вінницькою обласною 

асоціацією міні-футболу (футзалу) та Руденком Д.С.», результатом стало рішення 

Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ від 19 серпня 2021 року - додається, 

а згодом і рішення Апеляційного комітету УАФ від 01.02.2022 року - додається.  
 
У Заяві про порушення статутних і регламентних документів, притягнення до 
відповідальності та застосування дисциплінарних санкцій  Вінницької ОАФ від 
08.04.2021 року було заявлено про наступні порушення:  
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- не був укладений тристоронній договір за участю Вінницької ОАФ, АФУ, 

ВОАМФ, відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ від 05 березня 2020 року; 

- протягом останніх років ВОАМФ не подавала на погодження до Вінницької обласної 

асоціації футболу регламентні документи на проведення змагань з міні-футболу 

(футзалу) у Вінницькій області та календарі змагань; 

- ключі доступу до БД УАФ були передані стороннім особам, 

- порушення вимог Регламенту щодо реєстрації та заявки 340 футболістів; 

- порушення вимог Регламенту щодо реєстрації та заявки футболістів-іноземців.  

 

У Доповненні до Заяви від 20.04.2021 року було вказано і втому числі:  

- на погрози пожиттєвої дискваліфікації футболістам, які грають у турнірах під 

егідою ВОАМФ; 

- на те, що відбувається підміна понять і у трактуванні змісту Регламенту 

відкритого чемпіонату міста Вінниці з футболу-2020, у якому визначаються учасники 

фіналу Чемпіонату України з футзалу 2 ліги.  

 

У Доповненні до Заяви від 30.06.2021 року було надано інформацію, що рішенням КДК 

ФФУ від 24 грудня 2015 року матч між командами ФК «Вінниця» Вінниця - ФК «Колос» 

Зачепилівка 17.09.2015 був визнаний таким, шо зазнав маніпулювання результатом матчу. На 

момент вчинення порушення президентом ФК «Вінниця» Вінниця був Руденко Д.С. Рішення 

КДК від 24 грудня 2015 року не було оскаржене та набрало чинності. 

 

 

За результатами розгляду справи «Про заяву Вінницької обласної асоціації 
футболу стосовно порушень статутних та регламентних документів Вінницькою 
обласною асоціацією міні-футболу (футзалу) та Руденком Д.С.» КДК УАФ 
19.08.2021 року вирішив: 

« 1. Заборонити Руденку Д.С. здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом 

(адміністративну, спортивну та ін.) строком на 2 (два) роки (за поведінку, яка шкодить 

репутації футболу). 

2. Визнати зміни, внесені до БД УАФ уповноваженими особами ВОАМФ у період з 

12 листопада 2020 року по 04 грудня 2020 року в частині реєстрації футболістів,  

протиправними. 

3. Зобов'язати  Аналітичний   відділ  Спортивно-технічного  департаменту  УАФ 

скасувати реєстрацію футболістів, здійснену уповноваженими особами ВОАМФ у період з 

12 листопада 2020 року по 04 грудня 2020 року. 

4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття», 
 

 

Витяг з рішення Апеляційного комітету УАФ від 01 лютого 2022 року. 

 

*** 
Розділ VІІ. «Перегляд рішення КДК УАФ Апеляційним комітетом УАФ» 

53. АК УАФ погоджується з висновками КДК УАФ, що в даній справі мають місце 

порушення статутних та регламентних норм, а саме: 

53.1 Відповідно до ст. 17 Регламенту зі статусу та трансферу футболістів (редакція 2018 

року) футболіст повинен бути зареєстрований УАФ для участі в організованому футболі як 

професіонал або аматор відповідно до положень статті 4 Регламенту та процедури, 

встановленої цим Регламентом. Тільки зареєстровані футболісти мають право брати участь у 
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змаганнях під егідою УАФ. Актом реєстрації футболіст зобов'язується дотримуватися 

статутів, регламентних документів та рішень ФІФА, УЄФА та УАФ. 

Реєстрація футболіста полягає у внесенні відповідної інформації про футболіста до БД 

УАФ згідно із зазначеною процедурою: шляхом подання заяви (додаток І&5) футболіст дає згоду 

на реєстрацію за клуб ДЮСЗ; у разі реєстрації футболіста аматора клуб/ДЮСЗ надає до УАФ: 

заяву футболіста; копію паспорта громадянина; копію ідентифікаційного номера; договір на 

спортивну підготовку (у разі наявності); копію свідоцтва про народження (при першій 

реєстрації); медичну довідку (для неповнолітніх); фото в електронному форматі ІРЕG 640*480. 

З матеріалів справи встановлено (в тому числі, підтверджено роз'ясненнями 

заступника Голови Комітету з питань статусу і трансферів футболістів УАФ Єршової Є.В., 

начальника Аналітичного відділу спортивно-технічного департаменту УАФ Бахура В.В.), що 

реєстрація та заявка футболістів відбувалася з грубим порушенням Регламенту. Зокрема, 

до БД УАФ не вносились особисті заяви футболістів та копії паспортів громадян. 

В даному контексті АК УАФ також поділяє позицію КДК УАФ, що ключі доступу до БД 

УАФ були передані стороннім особам, що підтверджено, в тому числі, і Руденком Д.С. в 

засіданні. В той час як у своїх роз'ясненнях Асоціація футзалу України повідомила, що ключі 

доступу до БД УАФ, були передані (без права передачі третім сторонам) представнику саме 

Вінницької обласної асоціації міні-футболу (футзалу). Асоціація футзалу України в регіонах 

працює виключно з одним суб’єктом  футзалу обласного рівня, який с членом АФУ. 

53.2 Відповідно до п.5 ст. 12. Регламенту зі статусу і трансферу футболістів УАФ 

футболіст, який зареєстрований в асоціації іншої країни, не має права брати участь у будь- 

яких змаганнях в Україні до отримання Українською асоціацією футболу міжнародного 

трансферного сертифіката (надалі - МТС). Як вбачається з матеріалів справи, Вінницькою 

обласною асоціацією міні-футболу (футзалу) без отримання МТС було заявлено  11  

футболістів, що є грубим порушенням вимог Регламенту щодо реєстрації та заявки  

футболіста-аматора, який виступав за клуб іншої асоціації. 

53.3 ГС «Вінницька обласна асоціація міні - футболу (футзалу) є асоційованим 

членом ВОАФ згідно рішення її Конференції. 

Згідно статті 10 Статуту Вінницької обласної асоціації футболу ліги (асоціації) 

можуть утворюватися тільки за дозволом виконавчого комітету Асоціації та за таких умов; 

визнання Статуту, виконання рішень Асоціації з питань управління та розвитку футболу у 

Вінницькій області, відповідно до Угоди про співпрацю з обласним управлінням фізичної культури 

та спорту; визнання своєї підпорядкованості Асоціації в межах свого членства та вимог цього 

Статуту; надання виконавчому комітету на узгодження своїх статутних і затвердження 

регламентних документів, змін та доповнень до них. 

Ст.5 Статуту ВОАМФ передбачено, що асоціація визнає, дотримується та забезпечує 

дотримання всіма своїми членами статуту ВОАФ, рішень, регламентних та нормативних 

документів ВОАФ; визнає та приймає на себе зобов'язання виконувати певні обов'язки та 

реалізовувати певні повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй ВОАФ, зокрема - 

ті, що делеговані їй ВОАФ, на підставі відповідного договору про співпрацю, укладеного ВОАФ з 

місцевим органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 

спорту в порядку встановленому чинним законодавством; забезпечує відповідність регламентних 

документів Асоціації аналогічним документам ВОАФ, що регулюють подібні відносини; звітує 

перед ВОАФ, в порядку, за формами та в строки, встановлені уповноваженими органами ВОАФ, а 

також надає ВОАФ інформацію, регламентні, нормативні та інші документи стосовно своєї 

діяльності на окремі запити ВОАФ; дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми 

членами Правил гри, статутів, регламентів, директив та рішень ВОАФ, УАФ, ФІФА, УЄФА. 
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Проте, протягом останніх років ВОАМФ не подавала на погодження до ВОАФ 

регламентні документи на проведення змагань з міні-футболу (футзалу) у Вінницькій 

області та календарі змагань. 

54. Відповідно до Статуту ВОАМФ голова асоціації є вищою посадовою особою, яка 

очолює і представляє асоціацію. Голова Асоціації має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а 

саме: керує діяльністю асоціації, є гарантом дотримання Статуту Асоціації та законодавства 

України, представляє асоціацію у відносинах з третіми особами, тощо. АК УАФ логоджується з 

КДК УАФ, що Руденко Д.С. як голова ВОАМФ є відповідальним за діяльність ВОАМФ та 

дотримання ВОАМФ (її членами) Правил гри, статутів, регламентів, директив та рішень ВОАФ, 

УАФ. ФІФА, УЄФА, в тому числі, вимог Регламенту щодо реєстрації та заявки футболіста-

аматора, який виступав за клуб іншої асоціації, необхідності отримання МТС. вимог щодо 

внесення інформації про футболіста до БД УАФ при реєстрації футболіста. АК УАФ також має 

комфортну впевненість, що Руденко Д.С, як голова ВОАМФ, навмисно самостійно або через 

своїх працівників не подавав на погодження до ВОАФ регламентні документи на 

проведення змагань з міні-футболу (футзалу) у Вінницькій області та календарі змагань, що 

негативно відобразилося на організації та проведенні змагань у Вінницькій області." 

55. При  вирішенні  даної  справи  АК  УАФ   враховував  також   і  практику 

Спортивного арбітражного суду (САS). Для того, щоб застосовувалися санкції за «завдання 

шкоди репутації спорту» необхідна фактична погана репутація. Поведінка, про яку йдеться, 

має призвести до знеславлення спорту. Інакше кажучи, громадська думка (про певний вид 

спорту) має бути погіршена в результаті такої поведінки. 

56. Поведінка  особи  може  бути  кваліфікована як  поведінка,  що  шкодить 

репутації футболу якщо: вона має певний негативний вплив на здатність особи виконувати 

свої публічні обов'язки або функції в футболі; або особа була представлена громадськості 

як підтримка певного стандарту, і цей стандарт був знижений в очах громадськості. 

57. АК УАФ вважає, що позиція, яку зайняв Руденко Д.С., як голова ВОАМФ, 

призвела до того, що громадська думка про футбол була погіршена через негативні наслідки 

при організації та проведенні обласних та районних змагань з футзалу та, зокрема, 

можливості футболістів реалізовувати свої права шляхом участі у змаганнях. Крім того, 

ВОАМФ, головою якої є Руденко Д.С. (гарант дотримання статутів, регламентів, директив 

та рішень ВОАФ, УАФ, ФІФА, УЄФА, відповідно до статуту ВОАМФ), було порушено ряд 

встановлених вимог щодо реєстрації та заявки футболіста-аматора, який виступав за клуб 

іншої асоціації, необхідності отримання МТС, вимог щодо внесення інформації про  

футболіста до БД УАФ при реєстрації футболіста, що є серйозним порушенням Регламенту 

та створює можливість нехтуванням нормами Регламенту і надалі. 

Крім того, АК УАФ має комфортну впевненість, шо Руденко Д.С. як голова ВОАМФ, 

навмисно самостійно або через своїх працівників не подавав на погодження до ВОАФ регламентні 

документи на проведення змагань з міні-футболу (футзалу) у Вінницькій області та календарі 

змагань. 

58. Проаналізувавши всі наявні матеріали справи (в тому числі ті, що прямо не 

зазначені в тексті цього рішення). Апеляційний комітет УАФ доходить до висновку, що 

КДК УАФ було правильно здійснено оцінку фактичних обставин справи та належним 

чином  застосовано   відповідні   норми   Дисциплінарних  правил   УАФ.   Відповідно,  у 

Апеляційного комітету відсутні підстави скасовувати рішення КДК УАФ від 19 серпня 2021 року. 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 85 Дисциплінарних правил УАФ, Апеляційний 

комітет УАФ - вирішив: 

 

***** 

3. Рішення КДК УАФ від 19 серпня 2021 року за результатами розгляду справи 

«Про заяву Вінницької обласної асоціації футболу стосовно порушень статутних та 
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регламентних документів Вінницькою обласною асоціацією міні-футболу 

(футзалу) та 

Руденком Д.С.» - залишити без змін. 

4. У відповідності до Дисциплінарних правил УАФ, статті R49 Кодексу CAS, 

рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного 

арбітражного суду (CAS) у м.Лозанна, не пізніше 21 дня з моменту його отримання.  

 
 

а також порушення п.2. - пп. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.12, -  ст. 9 Статуту Вінницької обласної асоціації футболу 

 

ВИРІШИЛИ: 

5.1. Призупинити членство Громадської спілки "ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МІНІ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)", відповідно 

до пп. 3.1., 3.2, ст.. 12, п.1. ст.. 13 Статуту організації. 

5.2. Передати питання виключення ГС «Вінницька обласна асоціація міні-

футболу (футзалу)» із складу асоційованих членів Вінницької ОАФ, 

відповідно до п.2. ст.. 13 Статуту організації на розгляд найближчої 

Конференції. 

5.3. Довести інформацію до Президента Української асоціації футболу 

А.В. Павелка та Президента Асоціації футзалу України С.В. Владика; 

5.4. Звернутись до керівництва АФУ, відповідно до ст.. 19 Статуту АФУ 

«Позбавлення членства в АФУ» із вимогою виключити на найближчій 

Конференції із членів АФУ ГС «ВОАМФ», як організацію, яка 

порушила статутні та регламентні документи Вінницької ОАФ та 

УАФ. 

5.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., 

заступника голови, директора спортивного. 

5.6. Контроль за виконанням рішення покласти на  Прозоровського М.П., 

заступника голови, виконавчого директора. 

 

 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з пропозицією надати 

тимчасове членство Громадській спілці "АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ", відповідно до ст..ст.7, 8, п. 2.16 ст. 27 Статуту Вінницької ОАФ, 

ВИРІШИЛИ: 

5.7. Надати тимчасове асоційоване членство Громадській спілці 

"АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" відповідно до 

ст..ст.7, 8, п. 2.16 ст. 27 Статуту Вінницької ОАФ; 

5.8. Запропонувати найближчій Конференції розглянути питання надання 

постійного членства вказаній організації;  

5.9. Заключити договір про співпрацю; 

5.10. Довести рішення виконавчого комітету з даного питання до всіх 

суб’єктів футболу області; 

5.11. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., заступника голови, виконавчого директора. 
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6. Різне.  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

надходження заяви Наровицького Ю.П. про надання фінансової допомоги для 

оплати проведення кардіооперації. 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Надати фінансову допомогу Наровицькому Юрію Павловичу у сумі 5 

тис. (П’ять тисяч) грн 

6.2. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. 

6.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., заступника голови, виконавчого директора. 

 

Заслухавши Остапенка О.В., з інформацією про те, що керівництво клубу 

«Нива» ухвалило рішення залишити вінницьку команду у професіональному 

спорті. 

 Тренер нагадав, що клуб «Нива» має власний автобус, ігрову форму, 

футбольний інвентар для тренувань тощо. Тобто необхідне для підготовки до 

чемпіонату України. Укомплектовано і адміністративно-тренерський штаб 

«Ниви». Там наразі працюють чотири тренери (Олег Остапенко, Олександр 

Горяїнов, Петро Анісім і тренер із фізпідготовки Олена Колос), адміністратор 

Геннадій Трофименко і два лікарі.       

 За словами Олега Остапенка, поки що на контракті в «Ниві» гравців 

немає. Але аналогічні проблеми під час війни існують і у більшості інших 

професіональних клубів України. А деякі із них, на жаль, під час війни вже 

зникли або на межі зникнення.     

 Наразі тренерський штаб «Ниви» проводить перегляд молодих 

футболістів, в основному юнаки 2005-2006 р.н., кандидатів до команди. 

Наставники вже передивилися гру близько 50 футболістів, провели шість 

контрольних матчів. А з першого липня планують розпочати повноцінний 

тренувальний збір.  

 Водночас тренерський штаб розглядає й варіант підсилення команди 

досвідченими футболістами - Іваном Петруком, Олександром Борячуком та 

іншими гравцями із досвідом у професіональному футболі.  

 ВИРІШИЛИ: 

6.4. Прийняти інформацію до відома. 

 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

надходження заяви листа від Української асоціації футболу щодо участі 

регіональної збірної аматорської команди у всеукраїнських змаганнях «Кубок 

регіонів УАФ» . 

ВИРІШИЛИ: 

6.5. Створити робочу групу для формування збірної аматорської команди 

області у складі: 

- Скоромного Ярослава – керівника ФК «ЯСКО» 

- Павленка Ігоря – заст..голови, директора спортивного 
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- Демченка Михайла  - члена виконкому, 

- Малярчука Василя – члена виконкому, 

- Татусяка Сергія – члена виконкому. 

 

6.6. Призначити Скоромного Я.І. відповідальним за формування та виступ 

збірної команди аматорів на всеукраїнських змаганнях; 

6.7. Затвердити списки членів збірної команд для участі у Всеукраїнських 

змаганнях серед аматорських команд регіональних збірних команд 

«Кубок регіонів УАФ» 2022 року – додаються; 

6.8. Подати списки членів збірних команд до управління спорту та рухової 

активності Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА на 

затвердження; 

6.9. Затвердити кошториси витрат на проведення НТЗ та участь у 

змаганнях 2022 року – додаються; 

6.10. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та 

забезпечити цільове використання коштів; 

6.11. Провести навчально-тренувальні збори для збірної команди області та 

прийняти участь у змаганнях 2022 року, за наявності коштів за умов 

виконання карантинних вимог. 

6.12. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., 

директора спортивного. 

 

 

 

 

 

 

Головуючий                             Ірек ГАТАУЛЛІН 

 

 

 

 

               Секретар                                                              Ігор ПАВЛЕНКО 

 

 


