
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

м. Київ                                                                                                         10 червня 2022 року 

 

ПРОТОКОЛ № 05\06 

(проведений за допомогою засобів сучасного зв’язку ) 

 

В опитуванні прийняли участь члени Виконавчого комітету АФУ:  

Владико С.В., Гримайло В.В., Новіков А.С., Ямковий А.В., Вакула В.І., Жила 

В.Л., Дердо В.Г., Кравцов С.В., Хом’як М.С., Скарлат В.О., Петраков Є.С., 

Манько В.О., Гончаров Ю.А., Левченко О.Ю. 

 

Порядок денний: 

(1) Про завершення чемпіонатів України з футзалу сезону 2021/2022 

років. 

 

          Керуючись рекомендаціями УЄФА та УАФ щодо підстав завершення 

чемпіонатів України з футзалу сезону 2021/2022 років та їх юридичного 

статусу, беручи до уваги введення цілої низки обмежувальних заходів на 

регіональних та державному рівнях у зв’язку із введенням в державі воєнного 

стану, піклуючись про життя та здоров’я усіх без винятку учасників змагань 

в умовах військової загрози, Виконавчий комітет Асоціації футзалу України    

  

ВИРІШИВ:  

1.1. Внаслідок військової агресії росії проти України визначити такими, що 

не можуть бути дограними у відповідності до вимог регламентних 
документів сезону 2021-2022 р.р. наступні всеукраїнські змагання: 

• чемпіонат України з футзалу серед клубів Parimatch Екстра-ліги; 

• чемпіонат України з футзалу серед команд Першої ліги; 

• чемпіонат України з футзалу серед жіночих команд Вищої ліги; 



• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-17 (Юнацька 

Екстра-Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-15 (Вища Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-15 (Перша 

Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-13 (Вища Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-13 (Перша 

Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-11 (Вища Ліга); 

• чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд U-11 (Перша 

Ліга); 

• чемпіонат України серед дівочих команд з футзалу  U-17; 

• чемпіонат України серед дівочих команд з футзалу  U-15; 

• чемпіонат України серед дівочих команд з футзалу  U-13. 
 
 

1.2. Чемпіонати України з футзалу сезону 2021/2022 років, згідно переліку 
визначеного п. 1.1. цього рішення – визначити та вважати такими, що 

відбулися з усіма правовими наслідками такого визнання. 
 

 

1.3. У чемпіонатах України з футзалу сезону 2021-2022 р.р., згідно переліку 
визначеного п. 1.1. цього рішення - визначити підсумковий розподіл 

місць команд в турнірних таблицях відповідно до їхнього турнірного 
становища, яке вони займали станом на 24.02.2022 року (додаються). 
 

1.4. Не визначати переможців та призерів у чемпіонатах України з футзалу 
сезону 2021-2022 р.р., згідно переліку визначеного п. 1.1. цього рішення. 

 

1.5. Делегувати МФК «Продексім» (м. Херсон) для участі в UEFA Futsal 
Champions League сезону 2022/2023 років від Україні. 

 

 

1.6. Комітету з організації та проведення змагань АФУ (Вакула В.І.) не пізніше 
15 липня 2022 року розпочати консультації та напрацювання щодо 
старту нового змагального сезону та умов участі команд/клубів в 
розіграші чемпіонату Екстра-Ліги. 
 

1.7. Комітету з організації та проведення змагань АФУ (Вакула В.І., Кунцевич 
А.П.) не пізніше 15 липня 2022 року визначити потенційне коло 
учасників, умови, формат та систему розіграшу Кубку Ліги АФУ, як 
офіційного спортивного змагання. 

 

1.8.  Виконавчій дирекції АФУ (Гримайло В.В., Кунцевич А.П.) в строк до 01 
серпня 2022 року надати пропозиції Виконавчому комітету АФУ шодо 
можливості, умов, дати та місця проведення Фіналу Восьми Кубку 
України з футзалу сезону 2021-2022 р.р. 

 



1.9. Виконавчій дирекції (Гримайло В.В.) спільно з Комітетом з організації та 
проведення змагань (Вакула В.І.) після проведення відповідних 
консультації з регіональними асоціаціями футзалу та командами 
(клубами) надати пропозиції щодо можливості та умов проведення 
всеукраїнських етапів (фіналів) чемпіонату України серед команд Другої 
ліги та Аматорської футзальної ліги України. 

 

1.10. Надати результати розіграшів чемпіонатів України з футзалу сезону 
2021/2022 років (п. 1.1. цього рішення) у встановленому порядку для 
затвердження та інформування до Української асоціації футболу та 
Міністерства молоді та спорту України. 

 

1.11. Комітету з організації та проведення змагань (Вакула В.І., Кунцевич 
А.П.), Комітету жіночого футзалу (Жила В.Л.), Комітету дитячо-
юнацького футзалу (Владико С.В., Чубінський М.О.)  довести дане 
рішення до відома усіх учасників чемпіонатів. 

 

1.12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчу 
дирекцію АФУ (Гримайло В.В., Кунцевич А.П., Вакула В.І., Кирилюк 
М.О.).  

 
 

Президент 

 

 

 

С.В. Владико 

 


