
 1

 
 

 

Положення   
про  основні  вимоги та умови щодо  діяльності арбітрів, 

асистентів арбітра, четвертих арбітрів та спостерігачів арбітражу.  
(далі іменовані: арбітри та спостерігачі, що проводять матчі 

Всеукраїнських змагань з футболу) регулює правила поведінки та 
встановлює основні вимоги до арбітрів та спостерігачів при виконанні 
ними своїх обов’язків, розроблено на підставі Статуту ФФУ та Статутних і 
регламентних документів ФІФА та УЄФА.    

Комітет арбітрів ФФУ, арбітр та спостерігач призначений для 
проведення матчу Всеукраїнських змагань серед професіональних 
команд, приймають і зобов'язуються дотримуватись наступних Основних 
умов і положень, а саме: 

  1. Компетентні органи і призначення 
Комітет арбітрів ФФУ вирішує всі питання, що стосуються арбітражу  

та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу. 
Комітет арбітрів ФФУ, несе повну та безперечну відповідальність за 

призначення арбітрів та спостерігачів на матчі Всеукраїнських змагань з 
футболу. Арбітри та спостерігачі повинні сприймати та не  заперечувати 
рішенням, що стосуються призначень. 

Прохання арбітрів та спостерігачів або інших осіб про призначення 
на той чи інший визначений матч не приймаються, так само як  і 
визначена чи/або невизначена кількість призначень.  

   
2. Готовність арбітрів та спостерігачів виконувати свої 

обов'язки 
Арбітри та спостерігачі гарантують, що будуть знаходитися в 

повному розпорядженні КА ФФУ протягом періоду, в якому вони можуть 
отримати призначення, відповідно до Регламентів змагань та інших 
положень щодо організації змагань/матчів під егідою ФФУ. 

Крім цього, регіональні Федерації футболу та м. Києва гарантують, 
що арбітри доцільно використовуватимуть час, призначений для 
відпочинку перед матчем Всеукраїнських змагань з футболу, на який 
вони призначені, і що вони не будуть брати участь у будь-яких інших 
матчах (турнірах), у якості арбітра, та асистента арбітра (на 
регіональному рівні) щонайменш ніж за дві доби до матчу, на який вони 
отримали призначення КА ФФУ. 

Арбітри та спостерігачі Прем’єр-ліги, згідно Регламенту змагань ПЛ 
повинні прибути до міста проведення матчу: 

Не пізніше, ніж за вісім годин до початку матчу чемпіонатів, за 
участю команд U-21 та U-19. Цей строк скорочується до 4 годин в тому 
випадку, якщо відстань переїзду становить менше, ніж 200 км. і виїхати 
протягом доби після його завершення (за можливості, після матчу).  
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Напередодні матчу чемпіонату, Кубка України (за участю команд 
ПЛ) та Суперкубка і виїхати протягом доби після його завершення (за 
можливості, після матчу).  

Арбітрам та спостерігачам ПФЛ України, згідно Регламенту змагань 
ПФЛ повинні прибути до міста проведення матчу: 

Не пізніше, ніж за вісім годин до початку матчу чемпіонату, Кубка 
України (за участю команд ПФЛ та аматорів). Цей строк скорочується до 
4 годин в тому випадку, якщо відстань переїзду становить менш ніж 200 
км. Арбітри  та спостерігачі повинні прибути до міста проведення матчу 
не раніше, ніж за день до початку матчу і виїхати протягом доби після 
його завершення (за можливості, після матчу).  

 
3. Проїзд, проживання та добові  
Фінансові витрати на проведення матчів змагань ПЛ та ПФЛ, а саме: 

за проїзд від місця проживання до місця проведення матчу і у зворотному 
напрямку, добові за рахунок самих арбітрів та спостерігачів, згідно 
фіксованих сум вказаних у відповідних Договорах. Проживання та 
харчування у місті проведення матчу за рахунок клубу/команди-
господаря поля. 

Фінансові витрати на проведення матчів за участю жіночих, 
аматорських та дитячо-юнацьких команд, а саме: за проїзд від місця 
проживання до місця проведення матчу і у зворотному напрямку, добові, 
проживання та харчування у місті проведення матчу за рахунок 
організаторів або клубу/команди-господаря поля, згідно вимог зазначених 
у відповідних Регламентах змагань.  

  
 4. Супроводжуючі особи  

Арбітрам та спостерігачам не дозволяється здійснювати переїзди на 
матчі, в супроводі будь-кого із членів родини, родичів, друзів, 
представників регіональної федерації і/або ліг і/або клубів, журналістів і 
т.п. У разі будь-якої потреби, виключення з цього правила повинно бути 
узгоджене з Комітетом арбітрів ФФУ. 

Після прибуття на місце проведення матчу арбітрів та спостерігачів 
зустрічає представник, призначений клубом команди-господаря поля, 
згідно  вимогам визначеними відповідними  Регламентами змагань.   

 

5. Підготовка 
Арбітри зобов'язуються бути добре підготовленими фізично, 

технічно і морально до проведення матчу Всеукраїнських змагань з 
футболу, на який вони були призначені. Якщо з будь-якої причини арбітр 
не може виконувати свої обов'язки,  регіональні Федерації футболу та м. 
Києва або сам арбітр зобов'язуються негайно повідомити Комітет арбітрів 
ФФУ і відмовитися від проведення матчу за призначенням (у письмовій 
формі). 

Спостерігачі зобов'язуються бути добре підготовленими теоретично 
і морально до проведення матчу Всеукраїнських змагань з футболу, на 
який вони були призначені. Якщо з будь-якої причини спостерігач не 
може виконувати свої обов'язки, регіональні Федерації футболу та м. 
Києва або сам спостерігач зобов'язуються негайно повідомити Комітет 
арбітрів ФФУ і відмовитися від проведення матчу за призначенням (у 
письмовій формі). 
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6. Конфіденційність та лояльність 
Арбітри та спостерігачі повинні розцінювати будь-яку отриману 

інформацію, пов’язану з виконанням своїх обов’язків у якості арбітра, 
спостерігача, як суворо конфіденційну до, під час і після призначення.  

Арбітрам та спостерігачам забороняються некоректні 
висловлювання та інтерв'ю або публічні заяви з приводу прийняття своїх 
рішень та дій своїх колег, вчинених під час проведення матчів.  

Арбітри та спостерігачі також зобов'язані негайно проінформувати 
Комітет арбітрів ФФУ про будь-який можливий конфлікт інтересів 
стосовно свого призначення, включаючи будь-який зв'язок з клубом чи 
командою (наприклад, фінансові чи сімейні відносини), що беруть участь 
у Всеукраїнських змаганнях з футболу. 

 
7. Відповідна поведінка 
Арбітри та спостерігачі зобов'язуються поводитися професійно під 

час виконання обов’язків, що напряму або опосередковано пов’язане з їх 
професіональною діяльністю. 

Арбітри та спостерігачі зобов'язуються дотримуватися морально-
етичних норм та уникати неприйнятної поведінки, під час офіційних 
відряджень або повсякденному житті, не висловлюватися від свого імені, 
Комітету арбітрів і ФФУ та уникати будь-яких дій неспортивного 
характеру, що шкодить загальній  підтримці іміджу та створенню 
атмосфери довіри до ФФУ її колективних членів, підрозділів та арбітражу 
в цілому.  

Вони також зобов'язуються не приймати подарунки від організацій 
і/чи осіб, що мають пряме чи непряме відношення до матчів під егідою 
ФФУ, на який вони були призначені. Дозволяється приймати сувенірну 
атрибутику клубу, таку як вимпели, сувенірні футболки команд, футбольні 
м'ячі, тощо. 

Про будь-яку спробу підкупу, арбітр, спостерігач повинен негайно 
повідомити Комітет арбітрів ФФУ. Арбітрам необхідно утриматися від 
передачі подарунків і сувенірів спостерігачам  чи представникам команд. 

Арбітрам, спостерігачам та членам їх родин забороняється брати 
участь у будь - яких  парі, тоталізаторах, що стосуються будь-якого виду 
спорту. 

 
8. Екіпірування 
Арбітри та спостерігачі зобов'язуються носити винятково офіційне 

екіпірування при відрядженні для проведення матчів та інших офіційних 
заходів Комітету арбітрів. Вони також згодні з тим, що їм не дозволяється 
носити спортивне екіпірування інших торгових марок, крім безпосередньо 
дозволеної Комітетом арбітрів ФФУ. 

Арбітри не можуть використовувати своє право на рекламу на 
футболках.  
Арбітри, зобов’язані під час матчів чемпіонату розміщувати на правому та 
лівому рукавах футболок, на рівні середини плеча, нашивки з композит-
лого змагань або логотипами спонсорів (партнерів) змагань, які 
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затверджені Радою ліг та є обов’язковими для використання та не є 
забороненими регламентними нормами ФІФА та УЄФА. 

Арбітри, які втратили статус арбітра ФІФА, повинні носити емблему 
національної категорії. 

   
9. Індивідуальні права арбітрів і право Комітету арбітрів 

використовувати імена, зображення і персональні дані арбітрів 
Арбітри та спостерігачі визнають і згодні з тим, що матчі, які вони 

проводять, можуть висвітлюватися засобами масової інформації, 
зокрема телебаченням. Комітет арбітрів ФФУ може використовувати такі 
матеріали у видавничих, рекламних чи комерційних цілях як для власної 
потреби, так і (з дозволу ФФУ) в інтересах третіх сторін за наявності 
дозволу на це арбітра, спостерігача або на підставі укладеної із арбітром, 
спостерігачем угоди. 

  
10. Винагороди 
Клуби ПЛ через ФФУ, сплачують фінансову винагороду, арбітрам, 

спостерігачам за проведені матчі змагань Прем’єр-ліги згідно тарифів 
відповідних ліг.    

ФФУ, сплачує фінансову винагороду, арбітрам, спостерігачам за 
проведені матчі змагань ПФЛ України згідно тарифів відповідних ліг. 

Організатори змагань, команди-господарі поля сплачують фінансову 
винагороду, арбітрам, спостерігачам за проведені матчі жіночих, 
аматорських та дитячо-юнацьких змагань згідно тарифів встановлених 
відповідними Регламентами. 

11. Страхування і ризик 
Арбітри та спостерігачі згодні нести відповідальність за власне 

страхування (включаючи, але не обмежуючи випадками хвороби чи 
нещасними випадками). Комітет арбітрів ФФУ не бере на себе ніяких 
зобов'язань у даному відношенні. Наявність страхового полісу повинні 
підтвердити самі арбітри чи/або регіональні Федерації.  

Арбітри звільняють Комітет арбітрів ФФУ від будь-якої 
відповідальності в даному питанні.  

 

12. Дотримання Правил 
Арбітри зобов'язуються дотримуватися і застосовувати на практиці 

діючі Правила гри IFAB, Регламенти і Статути, а також усі  інструкції чи  
циркуляри ФФУ та КА ФФУ. 

Будь-яке порушення цього положення арбітрами, спостерігачами 
і/або регіональними Комітетами арбітрів, а також порушення Статутів 
ФФУ, Регламентів, директив, рішень, чи інструкційних циркулярів можуть 
передаватись на  розгляд дисциплінарних органів ФФУ. 

   
13. Закон і розбіжності 
Дане положення про  основні  вимоги та умови щодо  діяльності 

арбітрів, асистентів арбітра, четвертих арбітрів та спостерігачів 
арбітражу, повинно застосовуватись відповідно до законодавства 
України, статутних і регламентних документів, прийнятих ФІФА, УЄФА та 
ФФУ. 


