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Цей Регламент ФФУ щодо діяльності Посередників розроблено згідно 

мінімальних вимог, встановлених Регламентом ФІФА щодо роботи з 

Посередниками, ухваленого Виконкомом ФІФА 21 березня 2014 року, та 
відповідно до законодавства України. 

 

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1. Нижчевикладені терміни мають наступні визначення: 

 

Заявковий 
період 

період, визначений ФФУ для заявки футболістів 

КАС Спортивний арбітражний суд (м. Лозанна, 
Швейцарія) 

КДК ФФУ Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації 
футболу України 

Клуб Юридична особа зі статусом суб’єкта 
господарювання, створена з метою участі в 

змаганнях по футболу під егідою ФФУ. Клуб, що має 

атестат на право участі у чемпіонаті з футболу 
серед професіональних футбольних клубів України 

— це професіональний клуб. В іншому випадку — це 
аматорський клуб. 

Комітет ФФУ Комітет з питань статусу і трансферу футболістів 
ФФУ 

Одноразовий 
дозвіл 

Дозвіл на разове здійснення посередницької 
діяльності 

Посвідчення Посвідчення Постійного Посередника 

Посередник фізична або юридична особа, яка у відповідності до 

вимог цього Регламенту безкоштовно чи за 
винагороду представляє футболістів та/або клуби у 

перемовинах з метою укладення трудового 
контракту, або представляє клуби в перемовинах з 

метою укладення трансферного контракту 

Регламент Регламент Федерації футболу України щодо 
діяльності Посередників 

Реєстр 
Посередників 

Електронний реєстр осіб, яким надано дозвіл на 
здійснення посередницької діяльності, у порядку, 

передбаченому цим Регламентом, спрямованої на 
укладання  

Сезон період, що починається першим офіційним матчем та 
закінчується останнім офіційним матчем чемпіонату 

Трансфер перехід футболіста з одного клубу до іншого на 
постійній або тимчасовій основі 
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Трансферний 

контракт 

форма угоди між клубами про трансфер футболіста з 

одного клубу в інший 

Трудовий 
контракт 

форма трудової угоди між професіональним 
футбольним клубом та його працівником з усіма 

додатками, змінами і доповненнями, укладеної 
відповідно до законодавства України та Регламенту 

змагань, з метою участі у змаганнях 

Угода укладення, внесення змін та переукладення 

трудового контракту для футболіста або 
трансферного контракту для клубу із залучення 

Посередника 

УЄФА Європейський Союз Футбольних Асоціацій 

ФІФА Міжнародна Федерація Футбольних Асоціацій 

Футболіст спортсмен, який у складі команди бере участь у 

навчально-тренувальному процесі та змаганнях з 
футболу 

ФФУ Всеукраїнська спортивна громадська організація 

«Федерація футболу України» 

 

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Сфера застосування 

 Положення цього Регламенту регулюють порядок та вимоги до 
користування послугами Посередника футболістом для укладення 

(переукладення) трудового контракту між ним та клубом, або клубом – 
для укладення трансферного контракту з іншим клубом або трудового 

контракту з футболістом. 

 

Стаття 2. Основні принципи 

1. Футболісти та клуби мають право залучати Посередників під час 

укладення трудового контракту та/або трансферного контракту, або 
діяти від свого імені самостійно.  

2. При виборі та залученні Посередників футболісти та клуби повинні 

діяти з належною обачністю. В цьому контексті, належна обачність 
означає, що футболісти та клуби повинні обов’язково пересвідчитись у 

тому, що Посередник підписав відповідну Декларацію Посередника, 
Посередницький Договір, укладений між сторонами, та отримав 

відповідний дозвіл  ФФУ. 

3. Будь-яка Угода, укладена за участі Посередника, повинна бути 

належним чином зареєстрована ФФУ у відповідності до положень цього 
Регламенту. 

4. Забороняється залучення офіційних осіб, що визначені у пункті 11 
розділу Визначення термінів Статуту ФІФА, а також інших футболістів-
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професіоналів в якості Посередників футболістів або клубів. 

5. З урахуванням положень статті 19 цього Регламенту, забороняється 

вимагати від клубу або футболіста залучення конкретного 
Посередника у якості обов’язкової передумови для укладення 

відповідного контракту. 

6. Будь-яка особа, що є суб’єктом футболу та підпадає під юрисдикцію 

ФІФА та ФФУ, зобов’язана негайно повідомити ФФУ щодо порушення 
цього Регламенту, про яке їй стало відомо: зокрема, про залучення 

особи для укладення Угоди в якості Посередника, якщо така особа не 
виконала усі вимоги цього Регламенту та у зв’язку з цим не може 

виступати Посередником при укладенні Угоди, або про те, що сума 
реальної винагороди Посередника відрізняється від зазначеної в 

документах, поданих для реєстрації Угоди в ФФУ. За порушення цього 
обов’язку до такої особи можуть бути застосовані дисциплінарні 

санкції. 

 

Стаття 3. Особи, які можуть надавати посередницькі послуги 

1. Відповідно до вимог, встановлених статтею 4 Регламенту ФІФА щодо 
роботи з Посередниками, для перевірки добросовісності та репутації 

Посередників та відсутності контрактних відносин з лігами, асоціаціями 
та конфедераціями, ФФУ вводить систему попередньої перевірки осіб, 

які мають намір здійснювати посередницьку діяльність. Особам, що 
успішно пройшли таку перевірку, ФФУ надає Посвідчення Постійного 

Посередника, за умови дотримання всіх вимог, передбачених статтею 
9 цього Регламенту або Одноразовий дозвіл на здійснення 

посередницької діяльності за умови дотримання всіх вимог, 
передбачених статтею 10 цього Регламенту).  

2. Вичерпний перелік осіб, що можуть надавати посередницькі послуги 
футболістам та клубам: 

а) фізичні особи, які отримали Посвідчення Постійного Посередника; 

б) юридичні особи, які отримали Посвідчення Постійного 

Посередника; 

в) фізичні особи, які отримали Одноразовий дозвіл на здійснення 
посередницької діяльності; 

г) юридичні особи, які отримали Одноразовий дозвіл на здійснення 
посередницької діяльності; 

ґ) фізичні особи, які діють від імені футболіста (винятково якщо вони 
є батьками, братом/сестрою або дружиною даного футболіста, - на 

підставі документів, що підтверджують родинний зв'язок). 

3. Передача права надавати посередницькі послуги будь-яким іншим 

особам не допускається. 
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Стаття 4. Реєстрація Угод за участі Посередників 

1. Кожна Угода (укладення чи переукладення трудового контракту або 

трансферного контракту) із залученням Посередника повинна бути 
зареєстрована в ФФУ належним чином та у порядку, передбаченому 

цим Регламентом. Для цього футболіст або клуб, який користується 
послугами Посередника, зобов’язаний у десятиденний строк з моменту 

укладення Угоди  направити до Комітету ФФУ наступні документи: 

а) Посередницький Договір між Посередником та футболістом або 

клубом, який передбачає укладення Угоди; 

б) підписану Декларацію Посередника (Додаток №1 або Додаток №2 

до Регламенту); 

в) копію трудового контракту або копію трансферного контракту, що є 

предметом Угоди. 

2. Посередник, який надавав послуги футболістові або клубу під час 

укладення Угоди, також зобов’язаний у десятиденний строк з моменту 
її укладення передати до Комітету ФФУ наступні документи: 

а) Посередницький Договір між Посередником та футболістом або 

клубом, який передбачає укладення Угоди; 

б) підписану Декларацію Посередника (Додатки №1 та №2 цього 

Регламенту); 

в) Одноразовий дозвіл на здійснення посередницької діяльності, або 

копію Посвідчення Постійного Посередника, або документи, що 
посвідчують родинні зв’язки між Посередником та футболістом. 

3. Надання документів, зазначених у частинах 1 та 2 цієї статті, повинно 
здійснюватись футболістами, клубами та Посередниками кожного разу 

при укладенні будь-якої Угоди. 

4. Комітет ФФУ може вимагати, щоб документи, зазначені в частинах 1 та 

2 цієї статті, були офіційно перекладені на українську мову. 

5. Фактичне залучення Посередника для укладення контракту або 

трансферного контракту (без реєстрації в ФФУ Посередницького 
Договору) або відсутність підстав у особи діяти в якості Посередника 

розцінюється як серйозне порушення цього Регламенту і тягне за 

собою накладення дисциплінарних санкцій як на Посередника, так і на 
футболіста та клуб, які користувались послугами такої особи.  

6. Лише особа, визначена як Посередник при укладенні конкретної 
Угоди, має право отримувати винагороду за свої послуги, згідно умов 

Посередницького Договору. Передача цього права іншим особам не 
допускається. 

7. Будь-які спори, що виникають через невідповідність документів, 
наданих Посередником та футболістом/клубом, вирішуються відповідно 

до положень цього Регламенту. 
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Стаття 5. Посередницький Договір 

1. Під Посередницьким Договором розуміється: 

а) письмовий договір, укладений між Посередником та футболістом, 
відповідно до якого Посередник надає футболістові послуги 

стосовно укладення (переукладення) трудового контракту між 
футболістом та клубом;  

або 

б) письмовий договір, укладений між Посередником та клубом, 

відповідно до якого Посередник надає клубу послуги стосовно 
укладення трансферного контракту між двома клубами; 

або 

в) письмовий договір, укладений між Посередником та клубом, 

відповідно до якого Посередник надає клубу послуги стосовно 
укладення (переукладення) трудового контракту між клубом та 

футболістом. 

2. Посередницький Договір повинен містити наступні обов’язкові умови: 

а) для Посередників-фізичних осіб - прізвище, ім’я, по-батькові, 

паспортні дані Посередника; для Посередників-юридичних осіб – 
офіційна назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ (для резидентів) та 

паспортні дані особи, яка підписує договір від імені юридичної 
особи; 

б) Номер посвідчення Постійного Предаставника або Одноразового 
дозволу; 

в) прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані футболіста; офіційна 
назва, юридична адреса клубу та дані про особу, що підписує 

договір від імені клубу; 

г) строк дії договору; 

ґ) перелік послуг, які повинні бути надані Посередником;  

д) розмір чи спосіб обчислення винагороди, що належить 

Посередникові за його послуги, та порядок її виплати (окрім 
договорів з неповнолітніми); 

е) місце та дата його укладення; 

є) ексклюзивний або не ексклюзивний характер договору (окрім 
договорів з неповнолітніми); 

ж) згода сторін договору дотримуватись цього Регламенту, статутів, 
регламентів та інших документів ФФУ, ФІФА та відповідних 

національних футбольних асоціацій, а також положень 
законодавства країни, на території якої фактично виконується 

такий договір; 

з) порядок вирішення спорів, що виникають у зв’язку з договором; 

і) обов’язкова умова, що Угода, укладена в результаті надання послуг 
Посередником в рамках договору, повинна обов’язково бути 
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належним чином зареєстрована в ФФУ; 

ї) підписи сторін; 

й) якщо футболіст є неповнолітнім – підпис принаймні  одного з 
батьків, який надав свою згоду; 

к) інші положення, що прямо передбачені цим Регламентом.  

3. Відсутність в Посередницькому Договорі будь-якої з обов’язкових умов, 

передбачених ч. 2 цієї статті, може бути підставою для визнання 
недійсним такого договору. Будь-які спори між сторонами з цього 

приводу повинні вирішуватись у порядку, передбаченому цим 
Регламентом. 

4. Строк дії Посередницького Договору не може перевищувати два роки з 
моменту його підписання. Автоматичне продовження строку його дії не 

допускається. Строк дії Посередницького Договору з неповнолітнім не 
може перевищувати один рік. 

5. Укладення Посередницького Договору не позбавляє футболіста чи 
клуб права на укладення трудового контракту чи трансферного 

контракту самостійно. 

6. Посередницький Договір з неповнолітнім укладається лише за згодою 
батьків (або одного з них), засвідченою нотаріально. Дана згода 

носить разовий характер. Дата надання згоди повинна передувати даті 
укладання Договору. Для внесення змін (доповнень, додатків) до 

діючого Договору чи/або укладення нового Договору з неповнолітнім 
необхідна окрема згода батьків (або одного з них), засвідчена 

нотаріально.  

7. Посередницький Договір з неповнолітнім не може передбачати виплату 

ним винагороди Посереднику. Такий Договір також не може містити 
положень, які передбачали б компенсацію за дострокове розірвання 

договору. Посередницький Договір з неповнолітнім на ексклюзивних 
умовах можливий лише за попередньою згодою принаймні одного з 

батьків неповнолітнього, засвідченою нотаріально. Будь-яке 
положення, що суперечить цьому, є нікчемним.  

8. Посередницький Договір укладається не менш ніж у трьох екземплярах 

(один для Посередника, другий для футболіста чи клубу, третій для 
ФФУ) та підписується сторонами або уповноваженими на це особами. 

Третій екземпляр повинен бути переданий до ФФУ футболістом, клубом 
або Посередником протягом 10 днів з моменту його підписання 

сторонами.  

10. Посереднику забороняється давати або пропонувати або намагатись 

пропонувати будь-яку винагороду, прямо або опосередковано, 
футболістові (або членам його сім’ї) або клубу (будь-яким 

співробітникам клубу) з метою укладення Посередницького Договору. 
Футболістам та клубам забороняється погоджуватись на такі пропозиції 

та отримувати таку винагороду. Невиконання цього положення тягне 
за собою застосування дисциплінарних санкцій до винних осіб.  
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Стаття 6. Винагорода Посередника 

1. Сума винагороди Посереднику, який діє від імені футболіста, повинна 

розраховуватись, виходячи з валового прибутку футболіста протягом 
усього строку дії трудового контракту.  

2. Посередник і футболіст повинні зазначити в Посередницькому Договорі 
те, яким чином футболіст виплачуватиме Посередникові винагороду: 

разовим платежем на початку дії трудового контракту з відповідним 
клубом, що укладений із залученням Посередника, або щорічно 

виплачуватиме часткові платежі (по закінченні чергового договірного 
року). 

3. У випадку, якщо Посередник і футболіст не приймуть рішення щодо 
разової виплати суми винагороди, а термін дії трудового контракту 

футболіста, що укладений із залученням Посередника, буде 
тривалішим, ніж Посередницький Договір, укладений між 

Посередником і футболістом, Посередник матиме право на отримання 
щорічної винагороди навіть після закінчення терміну дії 

Посередницького Договору. Це право зберігається до закінчення 

терміну дії трудового контракту футболіста. 

4. Клуби, які скористались послугами Посередника, повинні 

винагородити його лише одноразовим платежем (фіксованою сумою), 
розмір якого був погоджений письмово. Якщо це прямо передбачено 

Посередницьким Договором, виплата такого одноразового платежу 
може здійснюватись частинами протягом визначеного строку. 

Забороняється розраховувати винагороду Посередника, виходячи з 
частки трансферної виплати (її відсоткове співвідношення), що є 

предметом ведення перемовин Посередника з іншим клубом в процесі 
надання посередницьких послуг. Будь-які домовленості між 

Посередником та клубом про отримання Посередником відсотку від 
будь-яких трансферних виплат, що належать іншому клубу, є 

нікчемними. 

5. Враховуючи принципи розумності та справедливості, а також 

приймаючи до уваги звичаї ділового обороту та специфіку спорту, 

максимальна гранична винагорода Посередника під час укладення 
кожної Угоди є наступною: 

а) загальна сума винагороди Посередника за укладення Угоди, в якій 
він діяв від імені футболіста, не повинна перевищувати десять 

відсотків (10%) від основного валового прибутку футболіста 
протягом усього строку дії відповідного трудового контракту; 

б) загальна сума винагороди Посередника за укладення Угоди, в якій 
він діяв від імені клубу при укладенні трудового контракту з 

футболістом, не повинна перевищувати десять відсотків (10%) від 
основного валового прибутку футболіста протягом усього строку дії 

відповідного трудового контракту; 

в) загальна сума винагороди Посередника за укладення Угоди, в якій 

він діяв від імені клуба при укладенні трансферного контракту з 
іншим клубом, не повинна перевищувати десять відсотків (10%) від 
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остаточної трансферної суми, яка підлягає сплаті у зв’язку з 

відповідним трансфером футболіста. 

6. Суми, зазначені в частині 5 цієї статті є максимально допустимими. 
Сторони Посередницького Договору можуть домовитись про менші 

суми або про надання послуг безкоштовно. Будь-які домовленості між 
Посередником та футболістом або клубом про більшу винагороду ніж 

та, що максимально допустима згідно цієї статті, є нікчемними щодо тієї 
частини винагороди Посередника, що перевищує максимальний її 

розмір, встановлений частиною 5 цього Регламенту. 

7. Клуби повинні пересвідчитись, що виплати, здійснені одним клубом 

іншому клубу у зв’язку із трансфером (такі як трансферні виплати, 
компенсація за підготовку футболіста або солідарні виплати), не 

сплачуються Посередникам, і що вони не здійснюються 
Посередниками. Це також включає, але не вичерпно, володіння 

відсотком від будь-якої трансферної виплати або трансферної вартості 
футболіста в майбутньому. Передоручення права вимоги також 

заборонено. 

8. З урахуванням положень частини 9 цієї статті та статті 19, будь-яка 
оплата послуг Посередника повинна здійснюватись винятково клієнтом 

Посередника (футболістом або клубом) і лише безпосередньо 
Посереднику. 

9. Після укладення відповідної Угоди і за згоди клубу, футболіст може 
надати клубу письмовий дозвіл оплатити послуги Посередника від 

свого імені. Виплата винагороди від імені футболіста повинна 
здійснюватись відповідно до умов Посередницького Договору між 

футболістом та Посередником. 

10. Офіційним особам, що визначені в пункті 11 розділу Визначення 

термінів Статусу ФІФА, заборонено отримувати будь-які виплати від 
Посередника всієї або частини винагороди, що сплачується 

Посереднику при укладенні Угоди. Будь-яка офіційна особа, яка 
порушує це правило, буде притягнута до дисциплінарної 

відповідальності. 

11. Якщо укладення трудового чи трансферного контракту із залученням 
Посередника стосується футболіста, який на момент укладення є 

неповнолітнім, будь-які виплати такому Посереднику за його послуги 
заборонені навіть при наявності договору, в якому передбачено інше. 

 

Стаття 7. Прострочення виплати винагороди 

1. Футболіст або клуб, який прострочив виплату винагороди 
Посереднику, на вимогу останнього зобов’язаний сплатити суму боргу 

разом з нарахованою неустойкою, що складає п’ять відсотків річних 
від суми прострочення.  

2. Сторони Посередницького Договору можуть встановити інший розмір 
неустойки, передбачений цією статтею, але не більше ніж 10 відсотків 

річних.  
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Стаття 8. Згода на надання інформації та її публікація 

1. Футболісти та/або клуби зобов’язані надавати ФФУ повну та достовірну 
інформацію про будь-яку та усю попередньо погоджену винагороду чи 

інші платежі будь-якої форми, які вони здійснили або повинні 
здійснити на користь Посередника. Окрім цього, футболісти та/або 

клуби за запитом зобов’язані негайно передати компетентним органам 
ФФУ, ліг, асоціацій, конфедерацій та ФІФА Посередницький Договір та 

усі контракти, угоди та кореспонденцію з Посередниками, з метою 
аналізу та дослідження цих документів на предмет відповідності цьому 

Регламенту і вимогам ФІФА та ФФУ. Футболісти та/або клуби повинні 
пересвідчитись, що Посередницькі Договори не містять положень, які б 

перешкоджали вільній передачі такої інформації та наданню 
необхідних документів, як зазначено в цій статті. 

2. Посередники зобов’язані надавати ФФУ повну та достовірну 
інформацію про всю винагороду та інші платежі будь-якої форми, які 

вони отримали або повинні отримати від футболіста або клубу. Окрім 

цього, Посередники за запитом зобов’язані негайно передати 
компетентним органам ФФУ, ліг, асоціацій, конфедерацій та ФІФА 

Посередницький Договір та усі контракти, угоди та кореспонденцію з 
футболістом або клубом, які пов’язані з їх діяльністю. Посередники 

повинні пересвідчитись, що Посередницькі Договори не містять 
положень, які б перешкоджали вільній передачі такої інформації та 

наданню необхідних документів, як зазначено в цій статті. 

3. Футболісти/клуби зобов’язані пересвідчитись, що будь-який трудовий 

контракт або трансферний контракт, укладений із залученням 
Посередника, містить ім’я (назву) та підпис такого Посередника. Якщо 

футболіст/клуб не користується послугами Посередника, це також 
повинно бути відображено у трудовому контракті або трансферному 

контракті. 

4. ФФУ кожного року розміщує на своєму офіційному сайті www.ffu.org.ua 

імена (назви) Посередників, яких було залучено для укладення Угод, із  

зазначенням конкретних Угод, до яких вони були залучені. Окрім 
цього, ФФУ публікує загальну суму усіх винагород або платежів, 

фактично сплачених Посередникам усіма футболістами, що 
зареєстровані в ФФУ, а також кожним окремим клубом. Суми, які 

будуть публікуватись: зведена сума для усіх футболістів разом, та 
загальна сума для кожного клубу окремо.  

5. ФФУ також публікує на своєму офіційному сайті www.ffu.org.ua 
інформацію стосовно Угод, які було визнано такими, що укладені з 

порушенням цього Регламенту, а також публікує список осіб, яким 
заборонено займатись посередницькою діяльністю або до яких були 

застосовані дисциплінарні санкції за порушення посередницької 
діяльності. 

 

 

http://www.ffu.org.ua/
http://www.ffu.org.ua/
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Стаття 9. Постійні Посередники 

1. Постійний Посередник - це фізична або юридична особа, яка має 

бездоганну репутацію та отримала Посвідчення Постійного 
Посередника у встановленому цим Регламентом порядку. 

2. Посвідчення Постійного Посередника дає право на здійснення 
посередницької діяльності без потреби отримання одноразового 

дозволу для кожної Угоди, що підлягає реєстрації. 

3. Фізична особа, яка виявила бажання отримати Посвідчення, повинна 

направити письмову заяву до ФФУ та інші документи, перелік яких 
встановлено ФФУ. Заяви від юридичних осіб приймаються в окремо 

встановленому порядку. Заявник повинен мати бездоганну репутацію, 
в іншому випадку його заява не підлягає розгляду. Заявник не може 

обіймати ніяких посад в ФІФА, ФФУ, футбольних клубах чи 
організаціях, пов’язаних з ними.  

4. Якщо Посвідчення Постійного Посередника бажає отримати юридична 
особа, вона також додатково повинна надати до Комітету ФФУ копію 

останньої редакції статуту та інформацію про всіх 

учасників/засновників юридичної особи. У випадку, коли таким 
учасником виступає інша юридична особа, також надається подальша 

інформація про всіх її учасників/засновників до того моменту, коли не 
стане відомо про усіх кінцевих вигодоодержувачів (фізичних осіб) 

юридичної особи, яка виявила намір отримати посвідчення. 

5. ФФУ перевіряє відповідність заявника вимогам, встановленим цим 

Регламентом, і приймає рішення щодо запрошення кандидата на 
письмовий іспит.  

6. Письмові іспити кандидатів на отримання Посвідчення проводяться 
ФФУ двічі на рік у терміни, встановлені ФФУ (як правило, у червні та 

листопаді). Основні умови проведення іспитів та процедура складання 
іспитів визначаються ФФУ окремо. ФФУ несе відповідальність за 

повідомлення кандидатів та своєчасне проведення іспитів.  

7. Метою проведення письмового іспиту є підтвердження мінімальної 

кваліфікації кандидата та його можливості здійснювати посередницьку 

діяльність без завдання шкоди особам, яким надаються такі послуги. 

8. За проведення іспитів ФФУ має право встановлювати грошовий внесок 

у вигляді благодійного внеску на розвиток українського футболу. У 
випадку, якщо кандидат набере необхідну кількість балів та виконає 

встановлені вимоги ФФУ, він отримує Посвідчення Постійного 
Посередника. Після отримання Посвідчення Посередник може 

використовувати в ділових відносинах найменування, що 
розташовується після його прізвища/найменування: “Посередник, 

атестований Федерацією футболу України”. 

9. Перелік осіб, які мають Посвідчення, публікуються на офіційному сайті 

ФФУ www.ffu.org.ua.  

10. Результати іспитів не можуть бути опротестовані.  

11. Посвідчення є безстроковим, проте може бути скасоване, якщо особа 

http://www.ffu.org.ua/
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допустила порушення статутних і регламентних документів ФІФА і ФФУ  

та існує рішення КДК ФФУ стосовно цього питання, що вступило в 

законну силу.  

12. Посвідчення Постійного Посередника має дію виключно до Угод, що 

підпадають під сферу застосування цього Регламенту. Укладення Угод 
під юрисдикцією інших футбольних асоціацій є предметом регулювання 

відповідних асоціацій. 

 

Стаття 10. Одноразовий дозвіл на здійснення посередницької 
діяльності 

1. Одноразовий дозвіл на здійснення посередницької діяльності - це 
дозвіл, що надається ФФУ фізичній або юридичній особі для надання 

посередницьких послуг футболістові або клубу на підставі підписаного 
Представницького Договору для конкретної Угоди.  

2. Особа, що бажає отримати Одноразовий дозвіл, зобов’язана передати 
до Комітету ФФУ письмову заяву та Посередницький Договір між 

Посередником та футболістом або клубом, який передбачає укладення 

Угоди. Окрім цього, Комітет ФФУ має право встановлювати додаткові 
критерії, яким повинна відповідати така особа, та вимагати надання 

додаткових документів. У будь-якому випадку, така особа повинна 
мати бездоганну репутацію та не може обіймати ніяких посад в ФІФА, 

ФФУ, футбольних клубах чи організаціях, пов’язаних з ними.  

3. Якщо Одноразовий дозвіл бажає отримати юридична особа, вона також 

повинна надати до Комітету ФФУ копію останньої редакції статуту та 
інформацію про всіх учасників/засновників юридичної особи. У 

випадку, коли таким учасником виступає інша юридична особа, також 
надається подальша інформація про всіх її учасників/засновників до 

того моменту, коли не стане відомо про усіх кінцевих 
вигодоодержувачів (фізичних осіб) юридичної особи, яка виявила 

намір отримати дозвіл. 

4. За отримання Одноразового дозволу ФФУ має право встановлювати 

грошовий внесок у вигляді благодійного внеску на розвиток 

українського футболу. Розмір та порядок його сплати визначається 
Комітетом ФФУ на кожний календарний рік. 

5. Якщо особа відповідає встановленим критеріям та надала необхідний 
перелік документів, Комітет ФФУ повинен надати Одноразовий дозвіл 

на здійснення посередницької діяльності протягом п’яти робочих днів з 
моменту подання відповідної заяви.  Комітет ФФУ вправі не розглядати 

заяви на отримання одноразового дозволу, якщо така заява подана в 
останній день Заявкового періоду. 

6. Одноразовий дозвіл на здійснення посередницької діяльності 
видається для вчинення Угоди між конкретним футболістом, якого 

представляє Посередник, та будь-яким клубом, або між конкретним 
клубом, який представляє Посередник, та будь-яким іншим клубом, на 

підставі дійсного Посередницького Договору між цими сторонами. 
Одноразовий дозвіл діє від моменту його надання до останнього дня 
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найближчого Заявкового періоду, але не більш ніж 8 тижнів. 

Продовження строку дії Одноразового дозволу не допускається. 

7. Особа одночасно може мати один і більше Одноразових дозволів для 
укладення різних Угод, якщо це не суперечить положенням цього 

Регламенту та не становить конфлікт інтересів між сторонами (стаття 
19). 

8. Одноразовий дозвіл на здійснення посередницької діяльності має дію 
виключно до Угод, що підпадають під сферу застосування цього 

Регламенту. Укладення Угод під юрисдикцією інших футбольних 
асоціацій є предметом регулювання відповідних асоціацій. 

 

Стаття 11. Заборона на здійснення посередницької діяльності 

1. Особі, яка порушила положення цього Регламенту, Регламенту ФІФА 
щодо роботи з посередниками, інші статутні та регламентні положення 

ФФУ, УЕФА, ФІФА, може бути заборонено здійснювати посередницьку 
діяльність протягом визначеного або невизначеного терміну. Це також 

стосується Посередників юридичних осіб та осіб, які представляють 

такі юридичні особи. 

2. Рішення про заборону на здійснення посередницької діяльності 

приймає КДК ФФУ за поданням Комітету ФФУ.  

3. Список осіб, яким заборонено займатись посередницькою діяльністю, 

публікується на офіційному сайті ФФУ www.ffu.org.ua із зазначенням 
терміну заборони та порушення, яке послугувало встановленню такої 

заборони. 

4. Залучення футболістами або клубами для укладення Угод осіб, яким 

заборонено займатись посередницькою діяльністю, є порушенням 
цього Регламенту та є підставою для накладення дисциплінарних 

санкцій. 

 

Стаття 12. Обов’язки Посередників 

1.  Посередник під час здійснення посередницької діяльності 

зобов’язаний: 

а)  неухильно дотримуватись статутних та регламентних норм ФФУ, 
ФІФА та УЄФА; 

б)  забезпечувати відповідність будь-якої Угоди, укладеної в результаті 
його діяльності, вимогам нормативних документів ФФУ, ФІФА та 

УЄФА; 

в) надавати документи, необхідні для реєстрації Угоди у порядку, 

передбаченому статтею 4 Регламенту; 

г) своєчасно підписувати Декларацію Посередника та надавати її в 

ФФУ та футболістові або клубу, якому він надає посередницькі 
послуги; 

ґ) не здійснювати посередницьку діяльність без попереднього 

http://www.ffu.org.ua/
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отримання Посвідчення або Одноразового дозволу, якщо їх 

наявність необхідна відповідно до цього Регламенту; 

д) сумлінно та добросовісно надавати свої посередницькі послуги 
футболістові або клубу, представляючи їх інтереси; 

е)  не звертатися до футболіста, який користувався його 
посередницькими послугами для укладення трудового контракту з 

клубом, з метою переконати його в доцільності розірвання 
контракту до закінчення терміну його дії або знехтувати правами та 

обов’язками, обумовленими у контракті;  

є) при обговорюванні умов переходу футболіста представляти лише 

одну зі сторін (з урахуванням положень статті 19 Регламенту); 

ж) на прохання ФФУ та/або ФІФА надавати усю необхідну інформацію і 

документи;  

з) забезпечити, щоб його прізвище (назва) та підпис фігурували у 

відповідних контрактах, що стали наслідком залучення послуг 
такого Посередника; 

и)  дотримуватися законодавства України. 

 

Стаття 13. Санкції, що застосовуються до Посередників 

1. До Посередників, або осіб, що представляють Посередників юридичних 
осіб, які зловживають наданими їм правами або порушують будь-які з 

зобов’язань, передбачені цим Регламентом, можуть застосовуватися 
наступні санкції: 

а)  попередження; 

б) обов’язковий грошовий внесок; 

в)  призупинення дії Постійного Посвідчення Посередника; 

г) позбавлення Постійного Посвідчення Посередника; 

ґ)  заборона посередницької діяльності.  

2. Можливе накладання одночасно декількох санкцій.  

3. Вищезазначені санкції можуть накладатися тільки КДК ФФУ за 
поданням Комітету ФФУ. Розмір та термін дії санкцій визначається з 

урахуванням усіх пом’якшуючих та обтяжуючих обставин. 

 

Стаття 14. Права та обов’язки футболістів 

1. Футболісти можуть залучати для укладення (переукладення) трудового 
контракту з клубом лише осіб, які можуть здійснювати посередницьку 

діяльність відповідно до статті 3 Регламенту. 

2. Футболіст, який користується послугами Посередника, зобов’язаний: 

а) надавати документи, необхідні для реєстрації Угоди у порядку, 
передбаченому статтею 4 Регламенту; 
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б) неухильно дотримуватись положень Посередницького Договору, 

укладеного з Посередником; 

в) своєчасно та в повному обсязі сплачувати винагороду Посереднику 
відповідно до умов Посередницького Договору та Регламенту; 

г) пересвідчуватись, що прізвище (назва) та підпис Посередника, 
який представляє інтереси футболіста, обов’язково вказані у його 

відповідному трудовому контракті; 

ґ) не користуватись послугами Посередників, з якими не укладено 

Посередницький Договір, і які не надали попередньо Декларацію 
Посередника та/або не мають відповідного дозволу на здійснення 

посередницької діяльності; 

д) на прохання ФФУ та/або ФІФА надавати усю необхідну інформацію і 

документи. 

3. У випадку, якщо футболіст не користується послугами Посередника, 

цей факт також повинен бути чітко вказаний у відповідному трудовому 
контракті. 

 

Стаття 15. Санкції по відношенню до футболістів 

1. У випадку, якщо футболіст користується послугами осіб, які не можуть 

здійснювати посередницьку діяльність відповідно до статті 3 
Регламенту або яким заборонено займатись посередницькою 

діяльністю, компетентні органи ФФУ можуть ухвалити такі рішення: 

а)  урахувати цей факт при оцінці ситуації, яка склалася з футболістом 

під час будь-якого конфлікту, що витікає з Посередницького 
Договору; 

б)  застосувати до футболіста такі санкції: 

- попередження; 

- обов’язковий грошовий внесок; 

2. Можливе накладання одночасно декількох санкцій. 

3. Вищезазначені санкції можуть накладатися тільки КДК ФФУ за 
поданням Комітету ФФУ. Розмір та термін дії санкцій визначається з 

урахуванням усіх пом’якшуючих та обтяжуючих обставин. 

 

Стаття 16. Права та обов’язки клубів 

1. Клуби можуть залучати для укладення трудового контракту з 

футболістом, або трансферного контракту з іншим клубом лише осіб, 
які можуть здійснювати посередницьку діяльність відповідно до статті 3 

Регламенту. 

2. Клуб, який користується послугами Посередника, зобов’язаний: 

а) надавати документи, необхідні для реєстрації Угоди у порядку, 

передбаченому статтею 4 Регламенту; 
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б) неухильно дотримуватись положень Посередницького Договору, 

укладеного з Посередником; 

в) своєчасно та в повному обсязі сплачувати винагороду Посереднику 
відповідно до умов Посередницького Договору та Регламенту; 

г) пересвідчуватись, що прізвище (назва) та підпис Посередника, 
який представляє інтереси клубу, обов’язково вказані у 

відповідному трудовому контракті або трансферному контракті; 

ґ) не користуватись послугами Посередників, з якими не укладено 

Посередницький Договір, і які не надали Декларацію Посередника 
та/або не мають відповідного дозволу на здійснення 

посередницької діяльності; 

д) на прохання ФФУ та/або ФІФА надавати усю необхідну інформацію і 

документи. 

3. У випадку, якщо клуб не користується послугами Посередника, цей 

факт також повинен бути чітко вказаний у відповідному трудовому 
контракті або трансферному контракті. 

 

Стаття 17. Санкції по відношенню до клубів 

1. У випадку, якщо клуб користується послугами осіб, які не можуть 

здійснювати посередницьку діяльність відповідно до статті 3 
Регламенту або яким заборонено займатись посередницькою 

діяльністю, компетентні органи ФФУ можуть ухвалити такі рішення: 

а)  урахувати цей факт при оцінці ситуації, яка склалася з клубом під 

час будь-якого конфлікту, що витікає з Посередницького Договору; 

б)  застосувати до клубу такі санкції: 

- попередження; 

- обов’язковий грошовий внесок. 

2. Можливе накладання одночасно декількох санкцій. 

3. Вищезазначені санкції можуть накладатися тільки КДК ФФУ за 

поданням Комітету ФФУ. Розмір та термін дії санкцій визначається з 
урахуванням усіх пом’якшуючих та обтяжуючих обставин. 

 

III. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 18. Контроль за діяльністю Посередників 

1. Здійснення контролю за діяльністю Посередників та прийняття рішень 

відповідно до Регламенту покладається на Комітет ФФУ. 

2. Комітет ФФУ веде Реєстр Посередників, який публікується на 

офіційному сайті ФФУ www.ffu.org.ua. 

3. Комітет ФФУ веде реєстр Посередницьких Договорів, в якому 
відображаються сторони договору, строк його дії, основні умови 

http://www.ffu.org.ua/
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договору, та інша необхідна інформація. Реєстр Посередницьких 

Договорів є конфіденційним, а його дані можуть розголошуватись 

виключно у випадках, передбачених цим Регламентом. 

4. Інформація щодо зареєстрованих Посередницьких Договорів може 

публікуватись на офіційному сайті ФФУ www.ffu.org.ua (сторони 
договору, ексклюзивний характер послуг та термін його дії). 

5. Комітет ФФУ зобов’язаний протягом 10 робочих днів з моменту 
отримання запиту надати:  

а)  інформацію про наявність/відсутність укладеного Посередницького 
Договору між футболістом та Посередником за письмовим запитом 

клубу, в якому цей футболіст зареєстрований; 

б)  інформацію про наявність/відсутність укладеного Посередницького 

Договору між клубом та Посередником за письмовим запитом цього 
клубу; 

б)  інформацію про наявність/відсутність укладеного Посередницького 
Договору між футболістом та Посередником за письмовим запитом 

цього футболіста; 

г)  інформацію про наявність/відсутність укладеного Посередницького 
Договору між Посередником та футболістом або клубом за 

письмовим запитом КДК ФФУ у разі розгляду в КДК ФФУ спору, 
пов’язаного з цим Посередницьким Договором. 

 

Стаття 19. Конфлікт інтересів 

1. До моменту залучення послуг Посередника для укладення Угоди, 
футболіст та/або клуб повинні прикласти достатньо зусиль, щоб 

пересвідчитись у відсутності конфлікту інтересів або відсутності 
об’єктивних підстав вважати, що такий конфлікт інтересів може 

виникнути при укладенні Угоди. 

2. Конфлікт інтересів вважається відсутнім, якщо Посередник у письмовій 

формі оголосив про будь-який існуючий або потенційний конфлікт 
інтересів, який він може мати з будь-якою зі сторін Угоди, для 

укладення якої він залучений, і якщо усі сторони Угоди надали 

письмову згоду на це до початку перемовин стосовно Угоди. 

3. Якщо футболіст та клуб бажають скористатись послугами одного і того 

ж Посередника в межах однієї Угоди при вимогах, зазначених в частині 
2 цієї статті, футболіст та клуб повинні надати свою згоду в письмовій 

формі до початку ведення відповідних перемовин та визначити, яка зі 
сторін (футболіст та/або клуб) повинні сплачувати винагороду 

Посереднику. Сторони повинні повідомити ФФУ про будь-які такі 
домовленості та надати необхідні документи для реєстрації Угоди, як 

передбачено статтею 4 цього Регламенту, з врахуванням особливостей 
цих положень. 

 

 

http://www.ffu.org.ua/
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Стаття 20. Вирішення спорів 

1. У випадку виникнення будь-яких спорів, суперечок, конфліктів або 

вимог у зв’язку з Посередницьким Договором, або будь-яких спорів, 
суперечок або конфліктів між Посередником і футболістом, клубом 

та/або іншими особами, що безпосередньо приймають участь в 
укладенні Угоди, всі конфліктні ситуації розглядаються виключно в 

КДК ФФУ.  

2. Сторони Посередницького Договору можуть прямо передбачити 

компетенцію КАС для вирішення спорів між сторонами договору. 

3. Посередник, що відмовився від надання Посередницької Декларації, 

та/або був залучений в якості Посередника без необхідної реєстрації 
Угоди в ФФУ, як це передбачено статтею 4 Регламенту, не має права 

на звернення до КДК ФФУ щодо невиконання футболістом та/або 
клубом своїх зобов’язань згідно Посередницького Договору та до нього 

можуть бути застосовані дисциплінарні санкції. 

4. Дисциплінарні процедури, пов’язані з порушеннями цього Регламенту, 

розглядаються КДК ФФУ відповідно до Дисциплінарних правил ФФУ, 

якщо Регламентом не передбачено інше. 

5. Приймаючи рішення, КДК ФФУ керуються положеннями Регламенту, 

Статуту, Дисциплінарних правил ФФУ та законодавства України та 
враховують усі відповідні угоди, колективні договори, а також 

спортивну специфіку. 

 

IV. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 21. Прийняття рішень 

  Остаточні рішення з питань, не передбачених цим Регламентом, 
приймає Виконком ФФУ. 

 

Стаття 22. Набуття чинності 

1. Регламент набуває чинності з моменту його прийняття Виконавчим 
комітетом ФФУ 17 квітня 2015 року та скасовує попередній Регламент 

ФФУ щодо діяльності агентів футболістів 2003 року. 

2. У зв’язку з набуттям чинності цього Регламенту, попередня система 
агентів футболістів та система їх атестації втрачає свою дію. Усі існуючі 

свідоцтва атестованих ФФУ агентів футболістів з 1 квітня 2015 року 
втрачають свою силу та повинні бути поверненні до ФФУ у строк до 1 

липня 2015 року. 

 

Стаття 23. Додатки 

 Усі додатки, згадані у тексті цього Регламенту, є його невід’ємною 

частиною.  
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Додаток №1 

Декларація Посередника для фізичних осіб 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСЕРЕДНИКА 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Дата народження  

Громадянство  

Паспорт 
 

 

Фактична адреса  

Проживання  

Телефон/факс  

e-mail  

 

Я,  

 (прізвище, ім’я, по-батькові Посередника) 

 

ЦИМ ЗАЯВЛЯЮ НАСТУПНЕ: 

 

1. Я обіцяю поважати і виконувати будь-які обов’язкові положення 
застосованого національного та міжнародного законодавства, в тому 

числі ті, що стосуються працевлаштування під час здійснення моєї 
посередницької діяльності. Окрім цього, я погоджуюсь сумлінно 

дотримуватись Статуту ФФУ, Регламенту ФФУ щодо діяльності 
Посередників, інших регламентів ФФУ, нормативних положень 

конфедерацій, а також Статуту та регламентів ФІФА в контексті 
здійснення моєї діяльності в якості Посередника. 

2. Я відповідально заявляю, що на сьогоднішній день не займаю офіційних 
посад, зазначених в пункті 11 розділу Визначення термінів Статусу 

ФІФА, а також не буду займати такі посади найближчим часом. 

3. Я відповідально заявляю, що маю бездоганну репутацію і, зокрема, 

підтверджую, що я ніколи не був засуджений за вироком суду у 
кримінальній справі. 

4. Я відповідально заявляю, що у мене немає жодних контрактних 

відносин з ФФУ, лігами, асоціаціями, конфедераціями або ФІФА, які 
можуть призвести до потенційного конфлікту інтересів. У випадку 

неясності, будь-який відповідний контракт зобов’язуюсь  розголосити. Я 
також визнаю, що я не повинен допускати, прямо або опосередковано, 
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щоб такі контрактні відносини з ФФУ, лігами, асоціаціями, 

конфедераціями або ФІФА існували у зв’язку з моєю діяльністю як 

Посередника. 

5. Я відповідально заявляю, що у відповідності зі статтею 7, частиною 4 

Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та Регламентом ФФУ 
щодо діяльності Посередників, мені заборонено отримувати будь-які 

виплати, що підлягають сплаті одним клубом іншому у зв’язку із 
трансфером, такі як трансферні виплати, компенсація за підготовку 

футболіста або солідарні виплати. 

6. Я відповідально заявляю, що у відповідності зі статтею 7, частиною 8 

Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та Регламентом ФФУ 
щодо діяльності Посередників, мені заборонено отримувати будь-які 

виплати від будь-якої зі сторін, якщо футболіст, відносно якого я надаю 
свої послуги, є неповнолітнім, як визначено в пункті 11 розділу 

Визначення термінів Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу 
футболістів. 

7. Я відповідально заявляю, що я не буду приймати участь, прямо або 

опосередковано, або іншим чином бути пов’язаним із букмекерськими 
ставками (тоталізатором), азартними іграми, лотереями або подібними 

заходами чи операціями, пов’язаними з футбольними матчами. Я 
визнаю, що мені заборонено бути учасником, активно або пасивно, 

компаній, фірм, організацій, інших юридичних осіб, які заохочують, 
виступають посередниками, організовують або супроводжують такі 

заходи чи операції. 

8. Я даю згоду, відповідно до статті 6 частини 1 Регламенту ФІФА щодо 

роботи з посередниками та Регламенту ФФУ щодо діяльності 
Посередників, на отримання ФФУ повної інформації про будь-який 

платіж будь-якої форми, який клуб або футболіст здійснив мені за мої 
посередницькі послуги. 

9. Я даю згоду, відповідно до статті 6 частини 1 Регламенту ФІФА щодо 
роботи з посередниками, на отримання лігами, асоціаціями, 

конфедераціями та ФІФА, за необхідності, з метою їх дослідження, усіх 

контрактів, договорів, кореспонденції та інших записів, пов’язаних з 
моєю діяльністю як Посередника. Я також даю згоду зазначеним вище 

суб’єктам на отримання будь-якої іншої відповідної документації від 
будь-якої іншої сторони, яка консультувала, сприяла або приймала 

будь-яку активну участь в перемовинах, за які я несу відповідальність. 

10. Я даю згоду, відповідно до статті 6 частини 3 Регламенту ФІФА щодо 

роботи з посередниками та Регламенту ФФУ щодо діяльності 
Посередників, на зберігання та обробку ФФУ будь-якої інформації, 

пов’язаної з моєю посередницькою діяльністю, з метою її опублікування. 

11. Я даю згоду ФФУ, відповідно до статті 9 частини 2 Регламенту ФІФА 

щодо роботи з посередниками та Регламенту ФФУ щодо діяльності 
Посередників, на опублікування подробиць про будь-яку дисциплінарну 

санкцію, накладену на мене, і на те, що ФІФА буде повідомлена про це.  

12. Я підтверджую свою згоду на те, що будь-який спір, конфлікт або 
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суперечка між мною та футболістом або клубом, якому я надаю 

посередницькі послуги, буде вирішуватись відповідно до положень 

Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників. 

13. Я повністю усвідомлюю та погоджуюсь, що ця декларація є доступною 

для членів компетентних органів ФФУ. 

14. Зауваження та інформація, що може бути потенційно важливою: 

 

 

 

 

 

 

 

Я добросовісно надаю цю декларацію, правдивість якої базується на 

інформації та матеріалах, які доступні мені на даний момент, і я 
погоджуюсь, що ФФУ уповноважена здійснювати усі необхідні 

перевірки, щоб пересвідчитись у дійсності інформації, що міститься в цій 

декларації. Я також визнаю, що, надавши цю декларацію, у разі зміни 
будь-якої зазначеної вище інформації, я зобов’язаний негайно 

повідомити про це ФФУ. 

 

   

(дата та місце)   (підпис) 
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Додаток №2 

Декларація Посередника для юридичних осіб 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСЕРЕДНИКА 

 

Повна назва компанії  

Код ЄДРПОУ  

Юридична адреса 
 

 

Телефон, факс  

e-mail  

Сайт  

 
Далі за текстом «Компанія» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, уповноваженої належним чином представляти 

зазначену Компанію: 

Паспортні дані особи  

  

(Примітка: кожна особа, що діє від імені Компанії, повинна заповнити кожну окрему 

Декларацію Посередника) 

 

Я,  

 (прізвище, ім’я, по-батькові особи, що представляє юридичну особу/організацію) 

 

ЦИМ ЗАЯВЛЯЮ НАСТУПНЕ: 

 

1. Я обіцяю, що Компанія, яку я представляю, і я особисто, будемо 

поважати і виконувати будь-які обов’язкові положення застосованого 
національного та міжнародного законодавства, в тому числі ті, що 

стосуються працевлаштування під час здійснення посередницької 
діяльності. Окрім цього, я заявляю, що Компанія, яку я представляю, і я 

особисто погоджуємось сумлінно дотримуватись Статуту ФФУ, 
Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників, інших регламентів ФФУ, 

нормативних положень конфедерацій, а також статуту та регламентів 
ФІФА в контексті здійснення діяльності в якості Посередника. 

2. Я заявляю, що на сьогоднішній день я не займаю офіційних посад, 
зазначених в пункті 11 розділу Визначення термінів Статусу ФІФА, а 

також не буду займати такі посади найближчим часом. 

3. Я заявляю, що маю бездоганну репутацію і, зокрема, підтверджую, що я 

ніколи не був засуджений за вироком суду у кримінальній справі. 

4. Я відповідально заявляю, що ні Компанія, яку я представляю, ні я 
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особисто не маю жодних контрактних відносин з ФФУ, лігами, 

асоціаціями, конфедераціями або ФІФА, які можуть призвести до 

потенційного конфлікту інтересів. У випадку неясності, будь-який 
відповідний контракт зобов’язуємось розголосити. Я також визнаю, що 

Компанія не повинна допускати, прямо або опосередковано, щоб такі 
контрактні відносини з ФФУ, лігами, асоціаціями, конфедераціями або 

ФІФА існували у зв’язку з її діяльністю як Посередника. 

5. Я відповідально заявляю, що у відповідності зі статтею 7, частиною 4 

Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та Регламентом ФФУ 
щодо діяльності Посередників, Компанія, яку я представляю, і я 

особисто не будемо отримувати будь-які виплати, що підлягають сплаті 
одним клубом іншому у зв’язку із трансфером, такі як трансферні 

виплати, компенсація за підготовку футболіста або солідарні виплати. 

6. Я відповідально заявляю, що у відповідності зі статтею 7, частиною 8 

Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та Регламентом ФФУ 
щодо діяльності Посередників, Компанії, яку я представляю, і мені 

особисто заборонено отримувати будь-які виплати від будь-якої зі 

сторін, якщо футболіст, відносно якого Компанія надає свої послуги, є 
неповнолітнім, як визначено в пункті 11 розділу Визначення термінів 

Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу футболістів. 

7. Я відповідально заявляю, що ні Компанія, яку я представляю, ні я 

особисто не будемо приймати участь, прямо або опосередковано, або 
іншим чином бути пов’язаними із букмекерськими ставками 

(тоталізатором), азартними іграми, лотереями або подібними заходами 
або операціями, пов’язаними з футбольними матчами. Я визнаю, що 

Компанії, яку я представляю, і мені особисто заборонено бути 
учасником, активно або пасивно, компаній, фірм, організацій, інших 

юридичних осіб, які заохочують, виступають посередниками, 
організовують або супроводжують такі заходи чи операції. 

8. Від імені Компанії, яку я представляю, я даю згоду, відповідно до статті 
6 частини 1 Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та 

Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників, на отримання ФФУ 

повної інформації про будь-який платіж будь-якої форми, який клуб або 
футболіст здійснив Компанії за її посередницькі послуги. 

9. Від імені Компанії, яку я представляю, я даю згоду, відповідно до статті 
6 частини 1 Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та 

Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників, на отримання лігами, 
асоціаціями, конфедераціями та ФІФА, за необхідності, з метою їх 

дослідження, усі контракти, договори, кореспонденцію та інші записи, 
пов’язані з моєю діяльності як Посередника. Я також даю згоду 

зазначеним вище суб’єктам на отримання будь-якої іншої відповідної 
документації від будь-якої іншої сторони, яка консультувала, сприяла 

або приймала будь-яку активну участь в перемовинах, за які Компанія, 
яку я представляю, несе відповідальність. 

10. Від імені Компанії, яку я представляю, я даю згоду, відповідно до статті 
6 частини 3 Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та 

Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників, на зберігання та 
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обробку ФФУ будь-якої інформації з метою її опублікування. 

11. Від імені Компанії, яку я представляю, я даю згоду ФФУ, відповідно до 

статті 9 частини 2 Регламенту ФІФА щодо роботи з посередниками та 
Регламенту ФФУ щодо діяльності Посередників, на опублікування 

подробиць про будь-яку дисциплінарну санкцію, накладену на 
Компанію, яку я представляю, і на те, що ФІФА буде повідомлена про 

це.  

12. Від імені Компанії, яку я представляю, я підтверджую згоду на те, що 

будь-який спір, конфлікт або суперечка між Компанією та футболістом 
або клубом, якому Компанія надає посередницькі послуги, буде 

вирішуватись відповідно до положень Регламенту ФФУ щодо діяльності 
Посередників. 

13. Я повністю усвідомлюю та погоджуюсь, що ця декларація є доступною 
для членів компетентних органів ФФУ. 

14. Зауваження та інформація, що може бути потенційно важливою: 

 

 

 

 

 

 

 

Від імені Компанії, яку я представляю, я добросовісно надаю цю 

декларацію, правдивість якої базується на інформації та матеріалах, які 
доступні мені на даний момент, і я погоджуюсь, що ФФУ уповноважена 

здійснювати усі необхідні перевірки, щоб пересвідчитись у дійсності 
інформації, що міститься в цій декларації. Від імені Компанії, яку я 

представляю, я також визнаю, що, надавши цю декларацію, у разі зміни 
будь-якої зазначеної вище інформації, Компанія зобов’язана негайно 

повідомити про це ФФУ. 

 

   

(дата та місце)  (підпис) 

 

 


