
Проєкт  
 

Додаткові заходи безпеки 

для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед 

професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану 

 

I. Загальні вимоги 

 

1. Додаткові заходи безпеки для організації та проведення футбольних матчів в 

Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану (далі – 

додаткові заходи) розроблено за участю представників Української асоціації футболу 

(далі – УАФ), Української Прем’єр-ліги (далі – УПЛ) та Професіональної футбольної 

ліги (далі – ПФЛ) з урахуванням вимог Закону України «Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням 

футбольних матчів», протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2022 року № 89 та наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.05.2022 № 1587. 

Ці додаткові заходи є невід’ємною частиною регламентів змагань та припиняють свою 

дію після закінчення режиму воєнного стану в Україні. 

 

2. Футбольні матчі організовуються з урахуванням безпекової ситуації в окремих 

регіонах України, на стадіонах, що відповідають вимогам регламентів УАФ, УПЛ, 

ПФЛ та допущені до проведення матчів в умовах воєнного стану відповідними 

обласними або Київською міською військовими адміністраціями, Комітетом УАФ з 

питань стадіонів та безпеки проведення змагань спільно з УПЛ та ПФЛ відповідно. 

 

3. Перед початком змагань футбольним клубам необхідно призначити особу, 

відповідальну за організацію заходів при проведенні футбольних матчів в умовах 

воєнного стану. Відповідальні особи повинні надавати інформацію щодо можливості 

проведення матчу за тиждень до матчу Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки 

проведення змагань, УПЛ або ПФЛ відповідно на адреси: delegate@uaf.ua, 

report@upl.ua, info@pfl.ua.  

 

4. Матчі проводяться без глядачів, за участі загалом до 280 акредитованих 

організатором матчу осіб визначених категорій, включаючи офіційних членів команд-

учасниць, персонал оператора спортивної споруди та інших осіб, задіяних в організації 

матчу, а саме: 

 
Категорія осіб Максимальна к-ть осіб 

Футболісти 50 

Тренерський та технічний персонал 40 

Арбітри 4 

Особи, які подають м’ячі 6 

Фотографи 10 

Особи, які відповідають за безпеку  

Згідно зі Стратегією 

забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки (20) 
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Представники офіційного ТВ-мовника 30 

Персонал оператора спортивної споруди 20 

Медична служба, ДСНС, Нацполіція 10 (за згодою)  

Офіційні представники команд 20  

Офіцер допінг-контролю (у разі його призначення) 1  

Офіційні особи матчу 10  

Представники акредитованих ЗМІ 30  

Відеоасистенти арбітражу (у разі їх призначення) 5   

Представники обласної або Київської міської 

військових адміністрацій, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, уповноважених представників у 

сфері охорони здоров’я  
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Організатори проведення змагань (УАФ, УПЛ та ПФЛ) 15  

Загальна кількість 280  

 

5. Оператору спортивної споруди, на яких планується проведення матчів, спільно 

з організатором футбольного матчу, необхідно провести наради з представниками 

обласної або Київської міської військових адміністрацій, Нацполіції, ДСНС, СБУ, 

органів охорони здоров’я та розробити узгоджений план дій на випадок оголошення 

повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз. У плані 

повинні бути викладені поетапні дії та заходи, яких слід вжити за цих обставин. 

У плані необхідно обов’язково зазначити прізвища та контактні дані всіх осіб, 

відповідальних за кожну ланку забезпечення заходів з безпеки. 

Одночасно в умовах правового режиму воєнного стану оператори спортивної 

споруди мають здійснити такі заходи:  
 

1) привести у готовність до використання за призначенням захисні споруди, 

забезпечивши, насамперед, захист людей;  
 

2) визначити можливість укриття в таких об'єктах повного складу учасників 

матчів, з урахуванням цього визначити додаткову потребу в таких об'єктах (кількість 

та місткість);   
 

3) у разі відсутності на балансі (обліку) об'єктів фонду захисних споруд або 

встановлення додаткової потреби в них: ініціювати створення комісії щодо обстеження 

наявних будівель (споруд, приміщень) з метою встановлення можливості їх 

використання для укриття та визначити можливість використання для укриття людей 

об'єктів фонду захисних споруд інших суб'єктів господарювання. 

 

Захисні споруди для використання присутніми на матчах повинні відповідати 

вимогам  Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду 

захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, Вимогам щодо 

утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженим наказом  
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Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України  30 липня 2018 р. за № 879/32331. 

Схеми шляхів евакуації до укриттів або споруд, які можуть використовуватись як 

укриття, повинні бути розміщені в усіх доступних місцях стадіону (в тому числі у 

роздягальнях футболістів, мікст-зоні, кімнатах офіційних осіб матчу тощо). Кожен з 

присутніх на стадіоні під час проведення матчу повинен пройти ознайомчий 

інструктаж з правил поведінки та дій при виникненні надзвичайної ситуації. Порядок 

дій має бути прописано у Плані дій на випадок оголошення повітряної тривоги або 

настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз. Відстань до найближчого укриття 

повинна бути не більше 500 м. Зразок  форми проходження інструктажу додається.  

Відповідальність за проведення інструктажу покладається на представника клубу-

господаря. 

 

6. Рішення щодо можливості проведення конкретного матчу/матчів у певному 

місті чи регіоні організатору матчу надає керівник відповідної обласної або Київської 

міської військових адміністрацій у письмовій формі. 

 

7. При виникненні обставин, що унеможливлюють проведення матчу на 

заявленому стадіоні, керівник стадіону терміново інформує відповідальну особу клубу-

господаря матчу та делегата матчу, а той, у свою чергу, повідомляє УАФ та відповідну 

лігу.  

 

8. Якщо керівник обласної або Київської міської військових адміністрацій у місці 

проведення матчу забороняє його проведення в заплановану дату, матч може буде 

перенесений на іншу дату, визначену організатором змагань. 

 

9. Вхід на територію стадіону командам, офіційним особам, а також особам, 

задіяним у підготовці та проведенні футбольних матчів, дозволено виключно за 

наявності акредитації на матч та документів, що посвідчують особу. 

 

II. Організація проведення матчу. Операційні питання 

 

1. Проведення організаційної наради розпочинається о 10:00 годині в день 

проведення матчу або в будь-який час напередодні матчу, визначений делегатом та 

погоджений з представником обласної або Київської міської військових адміністрацій, 

якщо початок матчу призначено раніше 14:00 годині. Нарада відбувається за 

обов’язкової участі представника обласної або Київської міської військових 

адміністрацій. Клуб-господар повинен забезпечити її проведення  відповідно до 

регламентів змагань.  

Після наради делегат матчу спільно з керівником служби безпеки команди-

господаря (стадіону) та представником ДСНС повинен провести інспекцію укриття, 

яке буде використовуватися при необхідності евакуації учасників та організаторів 

матчу, а також перевірити документи щодо проведення інструктажу з правил поведінки 

та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації усіх осіб, присутність яких планується 

на матчі.  
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2. Перед початком матчу підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції 

здійснюють ретельний огляд стадіону на предмет виявлення вибухонебезпечних 

предметів. Клуб-організатор здійснює заходи щодо огляду допущених на стадіон 

акредитованих осіб та транспортних засобів. 

 

3. Особами, які подають м’ячі, повинні бути  особи, яким виповнилося 18 років. 

 

4. Після закінчення матчу за рішенням організатора матчу допускається 

проведення прес-конференції із журналістами. 

 

III. Заходи у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» 

 

У разі оголошення в регіоні, в якому проводиться матч, повітряної тривоги, 

делегат матчу спільно з представником відповідної обласної або Київської військових 

адміністрацій, приймають рішення щодо евакуації всіх присутніх на стадіоні в укриття, 

або споруду, яка може використовуватися як укриття, відповідно до розробленого та 

узгодженого плану на випадок оголошення повітряної тривоги або настання інших 

надзвичайних ситуацій чи загроз. При цьому диктор стадіону повинен оголосити таке: 

«Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!». 

У випадку оголошення повітряної тривоги диктором арбітр матчу одразу дає 

свисток про зупинку матчу та разом з командами слідує до укриття.  

Якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 60 хвилин, делегат матчу спільно 

з арбітром (після  консультації з представниками команд та представником відповідної 

обласної/міської військової адміністрації) можуть ухвалити рішення про припинення 

проведення матчу в цей день. У такому разі організатор змагань приймає рішення щодо 

місця, дати та часу догравання матчу. 

У разі можливості продовження гри після завершення повітряної тривоги 

розминка футболістів може тривати до 10 хв. 

 

IV. Заключні положення 

 

 1. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства під час 

організації та проведення матчу покладається на організатора матчу. 

 

 2. За невиконання вимог, передбачених цими додатковими заходами, органи 

здійснення футбольного правосуддя УАФ можуть застосовувати до клубів санкції, 

передбачені ст. 6 Дисциплінарних правил УАФ. 

______________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

Додаток  

до додаткових заходів безпеки 

для організації та проведення  

футбольних матчів в Україні  

серед професіональних  

футбольних клубів в умовах 

воєнного стану 

 

 

 

Цільовий інструктаж 

з правил поведінки та порядку дій 

у разі виникнення надзвичайної ситуації 

 

Я ____________________________________________________, займаючи 

посаду ___________________________________________________________________, 

отримав інструктаж щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або в разі 

оголошення повітряної тривоги.  

Погоджуюся виконувати інструкції, прописані у «Плані дій на випадок 

оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз». 

 

 

 

Дата _________________                                                         Підпис _________________ 

 

 

 

*Дозволяється об’єднати певну цільову аудиторію в одну табличку (наприклад, 

футбольний клуб, представники стадіону, офіційні особи матчу, представники 

офіційного мовника) за зразком: 

 

№ 

з/п 

ПІБ Посада Отримав інструкції з 

порядком дій у разі 

виникнення 

надзвичайної ситуації 

або в разі оголошення 

повітряної тривоги. 

Погоджуюся 

виконувати інструкції 

 

Дата Підпис 

1   Так/Ні   

 


