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ПОЛОЖЕННЯ 

Про основні  вимоги та умови щодо  діяльності Арбітрів, Відео 
Асистентів Арбітра, Асистентів Арбітра, Помічників Відео 
Асистента Арбітра, 4-х арбітрів та Спостерігачів арбітражу 

всеукраїнських змагань з футболу  
 

(далі іменовані: офіційні особи матчу (ООМ), які проводять матчі всеукраїнських 
змагань з футболу) регулює правила поведінки та встановлює основні вимоги до 
ООМ при виконанні ними офіційних обов’язків, розроблено на підставі Статуту УАФ 
та Статутних і регламентних документів ФІФА та УЄФА.    
Комітет арбітрів УАФ (КА УАФ), ООМ призначені для проведення матчів 
всеукраїнських змагань з футболу, беруть на себе зобов'язання дотримуватись 
наступних Основних умов та положень, а саме: 
1. Компетентні органи та призначення 
КА УАФ вирішує всі питання, що стосуються проведення та спостереження арбітражу 
матчів всеукраїнських змагань з футболу. 
КА УАФ, несе повну та безперечну відповідальність за призначення ООМ на матчі 
всеукраїнських змагань з футболу. ООМ повинні сприймати та не заперечувати 
рішенням, що стосуються призначень. 
Прохання ООМ, чи/або будь-яких інших осіб, що стосується призначень на той чи 
інший визначений матч не приймаються, так само як і визначена чи/або невизначена 
загальна кількість призначень.    
 

2. Готовність ООМ виконувати свої обов'язки 
ООМ гарантують, що будуть знаходитися в повному розпорядженні КА УАФ протягом 
часу, в якому вони можуть отримати призначення, відповідно до Регламентів змагань 
та інших положень щодо організації проведення змагань/матчів під егідою УАФ. 
Крім цього, регіональні Асоціації футболу 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 в 
будь-яких інших матчах (турнірах), в якості арбітра чи/або асистента арбітра (на 
регіональному рівні) щонайменше ніж за дві доби до матчу, на який вони отримали 
призначення КА УАФ.  
ООМ змагань Прем’єр-ліги, згідно Регламенту УПЛ повинні прибути до міста 
проведення матчу: 
Не раніше ніж напередодні матчу (бажано після 17.00) та не пізніше, ніж за шість 
годин до початку матчу чемпіонату, Кубка України (за участю головних команд УПЛ) 
та Суперкубка і виїхати протягом доби після його завершення (за можливості, 
відразу після матчу).  

“Затверджено ” 
Комітетом арбітрів УАФ 
     “02” червня 2021 р. 
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Не раніше ніж напередодні матчу (бажано після 17.00) та не пізніше, ніж за шість 
годин до початку матчу чемпіонату, за участю команд U-19. Цей строк скорочується 
до 4-ох годин в тому випадку, якщо відстань переїзду становить менше, ніж 200км., і 
виїхати протягом доби після його завершення (за можливості, відразу після матчу).  
ООМ змагань ПФЛ України, згідно Регламенту ПФЛ повинні прибути до міста 
проведення матчу: 
Не раніше ніж напередодні матчу (бажано після 17.00) та не пізніше, ніж за шість 
годин до початку матчу чемпіонату, Кубка України (за участю команд ПФЛ та 
аматорів). Цей строк скорочується до 4-ох годин в тому випадку, якщо відстань 
переїзду становить менше ніж 200км., і виїхати протягом доби після його завершення 
(за можливості, відразу після матчу).  
Арбітри та спостерігачі змагань за участі жіночих, аматорських та дитячо-
юнацьких команд, повинні прибути до міста проведення матчу: 
Не раніше ніж напередодні матчу (бажано після 17.00) та не пізніше, ніж за 4-ри 
години до початку матчу чемпіонату. Цей строк скорочується до 2-х годин в тому 
випадку, якщо відстань переїзду становить менше, ніж 200км., і виїхати протягом 
доби після його завершення (за можливості, відразу після матчу).  
ООМ зобов'язані інформувати письмово КА УАФ (ел.адреса rc@ffu.org.ua) про 
наступне: 
- про незалучення до арбітражу/спостереження на певний період  (в т.ч. але 
необмежуючись періодом незалучення до діяльності, пауз між колами, 
чемпіонатами та періоди міжнародних дат) — заздалегідь, але не пізніше, ніж за 14 
календарних днів від запланованої неможливості здійснення діяльності (відпустка, 
сімейні обставини, запланована медична операція тощо). Зазначене не звільняє від 
перегляду призначень (офіційний сайт КА УАФ) в період запланованого незалучення 
до діяльності. 
 
- про неможливість проведення матчу (потреба в заміні ООМ після отримання нею 
призначення) в зв'язку із погіршенням стану здоров’я, (травми), сімейними та іншим 
непередбачуваними обставинами, обставинами непереборної сили (форс-мажор) 
тощо — негайно по телефону відповідній особі в КА чи/або ВЗА УАФ + письмово на 
ел.адреса  rc@ffu.org.ua . У випадку із станом здоров'я (травмою) - проінформувати 
письмово на ел.адресу КА УАФ  протягом 3 днів — надати відомості (документи) про 
діагноз/медичні данні (навіть попередні у довільній формі) 
 
- у випадку хвороби (травми), загального стану здоров'я, запланованої операції в 
період незалучення до діяльності, пауз між колами, чемпіонатами та періоди 
міжнародних дат тощо — надати відповідні медичні документи про стан здоров'я, 
інформувати про початок хвороби (травми) і за можливістю прогноз про дату 
повного одужання/реабілітації, періодично (якщо довготривала) про перебіг та 
кінець хвороби/реабілітації - надіслати копії документів до КА/ВЗА. Відповідна особа 
в КА приймає рішення про допуск та інформує Голову КА/ВЗА про це 
 
- про неможливість проведення запланованих тренувань — інформувати 
відповідальну особу з фізичної підготовки протягом 1-го робочого дня із зазначенням 
причин. Якщо відомо заздалегідь, що не в змозі провести тренування — також 
проінформувати про такий період часу 
 
У випадку недотримання зазначеного вище, КА (в окремих випадках Голова КА з 
інформуванням всіх членів про рішення) має право застосувати відповідні санкції, аж 
до відсторонення на визначений термін 
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3. Проїзд, проживання та добові  
У разі потреби, КА УАФ затверджує (за пропозицією КА регіонального осередка) 
відповідальну особу та його заступника, яка/і буде/уть контактувати/допомагати 
призначеним на матч ООМ в організації умов перебування (готельні послуги, 
харчування та автотранспорт) в місті проведення матчу.   
*ООМ самостійно організовують подорож з місця постійного проживання до місця 
проведення матчу та у зворотному напрямку, а також, самостійно сплачують кошти 
на організацію перебування/харчування у місті проведення матчу трансфери до 
готелю/стадіону, за участі головних команд УПЛ.  
*Фінансові витрати пов’язані з ООМ щодо організації проведення матчів (головних 
команд) всеукраїнських змагань УПЛ, 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 самих ООМ, з подальшим відшкодуванням, 
згідно фіксованих сум визначених у відповідному Договорі.  
(*у разі затвердження) 
ООМ самостійно організовують подорож з місця постійного проживання до місця 
проведення матчу та у зворотному напрямку. Фінансові витрати на організацію 
перебування/харчування у місті проведення матчу трансфери з/до вокзалу, 
готелю/стадіону, за участі команд U-19 УПЛ покладаються на клуби/команди-
господаря поля.  
Фінансові витрати пов’язані з ООМ щодо організації проведення всеукраїнських 
змагань за участю команд U-19 УПЛ, а саме: добові, проїзд від місця проживання до 
місця проведення матчу і у зворотному напрямку, за рахунок організаторів чи/або 
клубу/команди-господаря поля, згідно фіксованих сум визначених у відповідному 
Договорі.  
ООМ самостійно організовують подорож з місця постійного проживання до місця 
проведення матчу та у зворотному напрямку. Витрати на організацію 
перебування/харчування у місті проведення матчу трансфери з/до вокзалу, 
готелю/стадіону, за участі жіночих, аматорських та дитячо-юнацьких команд 
покладаються на команди-господаря поля. 
Фінансові витрати пов’язані з ООМ щодо організації проведення всеукраїнських 
змагань за участю жіночих, аматорських та дитячо-юнацьких команд, а саме: 
проїзд від місця проживання до місця проведення матчу і у зворотному напрямку, 
добові, проживання та харчування у місті проведення матчу за рахунок 
організаторів чи/або клубу/команди-господаря поля, згідно вимог зазначених у 
відповідних Регламентах змагань.  
ООМ УПЛ за участі головних команд — повинні проживати в одному готелі 
(виключення — окремі випадки — брак номерів, проживання в місті проведення  
матчу), прибувати на стадіон та від’їжджати з нього — разом.      
4. Супроводжуючі особи  
ООМ не дозволяється здійснювати переїзди на матчі, в супроводі будь-кого із членів 
родини, родичів, друзів, представників регіональної асоціації чи/або ліг чи/або клубів, 
журналістів і т.п. У разі будь-якої потреби, виключення з цього правила повинно бути 
узгоджене з Комітетом арбітрів УАФ. 
Після прибуття в місто проведення матчу ООМ самостійно добираються до 
визначеного КА УАФ, місця проживання/харчування всієї команди ООМ.  
5. Підготовка 
Арбітри зобов'язуються бути добре підготовленими фізично, технічно та морально до 
проведення матчу всеукраїнських змагань з футболу, на який вони були призначені. 
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Якщо з будь-якої причини арбітр не може виконувати свої обов'язки, регіональні 
Асоціації футболу або сам арбітр зобов'язуються негайно повідомити Комітет 
арбітрів УАФ і відмовитися від проведення матчу за призначенням (у письмовій 
формі). 
Спостерігачі зобов'язуються бути добре підготовленими теоретично та 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 
Асоціації футболу або сам спостерігач зобов'язуються негайно повідомити Комітет 
арбітрів УАФ і відмовитися від проведення матчу за призначенням (у письмовій 
формі). 
 
6. Конфіденційність та лояльність 
ООМ 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. 
ООМ, забороняється спілкування, в будь-якій формі, з представниками головних 
команд УПЛ під час свого офіційного призначення, у місті проведення матчу, поза 
межами стадіону до та після завершення  матчу. 
Задля зменшення/унеможливлення контактів між ООМ УАФ та Клубами УПЛ (головні 
команди) аж до початку матчів (прибуття ООМ за 90 хв до початку матчу на стадіон) 
головних команд УПЛ (окрім 4-ого арбітра та Спостерігача Арбітражу, які повинні 
бути присутніми на передматчевій нараді в день матчу), ООМ діють у відповідності 
до п. 2 цих Положень.  
 

КА у відношенні до ООМ за негайне неповідомлення (негайно - засобами зв'язку, а 
згодом у письмовому вигляді) Комітету арбітрів/КЕЧГ УАФ про будь-який контакт 
(або запит про можливість контакту в т.ч через третіх осіб) з боку Клубів під час 
подорожі, проживання у місці проведення матчу, можуть бути застосовані відповідні 
санкції. 
ООМ також зобов'язані негайно проінформувати Комітет арбітрів УАФ про будь-який 
можливий конфлікт інтересів стосовно свого призначення, включаючи будь-який 
зв'язок з клубом чи командою (наприклад, фінансові чи/або родинні відносини), що 
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з футболу. 
При формуванні та включенні до списку ООМ всеукраїнських змагань або про 
виникненні відносин із клубами протягом здійснення діяльності в якості ООМ 
всеукраїнських змагань, ООМ зобов'язані негайно письмово повідомити КА/ВЗА на 
ел.адресу rc@ffu.org.ua про наявність зв’язку із клубами (в т.ч. при роботі і в т.ч. в 
дитячих командах), в т.ч. у родичів тощо. Також ООМ повинні інформувати про 
припинення таких стосунків. 
 

КА за негайне неповідомлення (негайно - засобами зв'язку, а згодом у письмовому 
вигляді) КА/КЕЧГ УАФ про будь-який контакт (або запит про можливість контакту 
в т.ч через третіх осіб) стосовно можливого маніпулювання результатами 
матчами тощо у відношенні до ООМ має право застосувати відповідні санкції 
ООМ забороняються будь-які, в т.ч. некоректні, висловлювання та інтерв'ю чи/або 
публічні заяви з приводу прийнятих власних рішень, чи/або дій своїх колег, 
прийнятих під час проведення матчів. Будь-який контакт із ЗМІ повинен бути 
авторизований КА та прес-службою УАФ. 
У разі недотримання зазначених вище положень, КА УАФ (в окремих випадках 
Голова КА з інформуванням всіх членів про рішення) має право застосувати 
відповідні санкції. 
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7. Відповідальна поведінка 
ООМ зобов'язуються поводитися фахово під час виконання обов’язків, що напряму 
або опосередковано пов’язане з їх професіональною діяльністю. 
ООМ зобов'язуються дотримуватися морально-етичних норм та уникати 
неприйнятної поведінки (в тому числі, але не обмежуючись, зловживання 
алкогольними напоями), під час офіційного відрядження або повсякденному житті, не 
висловлюватися від свого імені, Комітету арбітрів і УАФ та уникати будь-яких дій 
неспортивного та/або неетичного характеру, що шкодить загальній  підтримці іміджу 
та створенню атмосфери довіри до УАФ її колективних членів, підрозділів та 
арбітражу в цілому.  
ООМ також зобов'язуються не приймати подарунки від організацій і/чи осіб, що 
мають пряме чи непряме відношення до матчів під егідою УАФ, на який вони були 
призначені. Дозволяється приймати символічну сувенірну атрибутику клубу 
(вимпели, сувенірні футболки команд, футбольні м'ячі, тощо). 
Про будь-яку спробу підкупу ООМ повинна негайно (усно через засоби зв’язку та 
письмово) повідомити КА УАФ. ООМ необхідно утриматися від передачі подарунків і 
сувенірів, цінних предметів або грошей іншим ООМ чи/або представникам команд, а 
також третім особам. 
ООМ та членам їх родин забороняється прямо чи/або опосередковано брати участь в 
будь-яких парі, тоталізаторах, що стосуються будь-якого виду спорту або надавати 
консультації, тощо, з цього приводу. ООМ повинні негайно повідомляти про відомі 
факти КА/КЕЧГ УАФ з цього питання. 

 
8. Екіпірування 
ООМ 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 визначеної КА УАФ. 
Арбітри не можуть використовувати власне 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 затверджені Радами 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 ООМ та право Комітету арбітрів використовувати 
прізвища, зображення та персональні дані арбітрів та спостерігачів 
ООМ визнають і згодні з тим, що матчі, які вони проводять, можуть висвітлюватися 
засобами масової інформації, зокрема телебаченням. КА УАФ може використовувати 
такі матеріали у видавничих, рекламних чи комерційних цілях як для власної 
потреби, так і (з дозволу УАФ) в інтересах третіх сторін за наявності дозволу на це 
арбітра, спостерігача або на підставі укладеної із арбітром, спостерігачем угоди. 
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10. Винагороди 
Клуби УПЛ через УАФ сплачують фінансову винагороду ООМ за проведення матчів 
всеукраїнських змагань Прем’єр-ліги за участі головних команд та U-19, згідно 
тарифів відповідних ліг.    
Клуби ПФЛ через УАФ, сплачують фінансову винагороду, ООМ за проведення матчів 
всеукраїнських змагань першої та другої ліг ПФЛ України, згідно тарифів відповідних 
ліг.    
Організатори всеукраїнських змагань з футболу, команди-господарі поля сплачують 
фінансову винагороду, ООМ за проведені матчі жіночих, аматорських та дитячо-
юнацьких змагань згідно тарифів встановлених відповідними Регламентами змагань. 
11. Страхування і ризик 
ООМ згодні нести відповідальність за власне страхування (включаючи, але не 
обмежуючи випадками хвороби чи/або нещасними випадками). Комітет арбітрів УАФ 
не бере на себе будь-яких зобов'язань в даному відношенні. Наявність страхового 
полісу повинні підтвердити самі ООМ чи/або регіональні Асоціації.  
ООМ звільняють КА УАФ від будь-якої відповідальності в цьому 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 УАФ та КА УАФ. 
Будь-яке порушення цього положення ООМ і/або регіональними Комітетами арбітрів, 
а також порушення Статутів УАФ, Регламентів, директив, рішень, чи інструкційних 
циркулярів можуть надаватись на  розгляд дисциплінарних органів УАФ. 

   
13. Закон і розбіжності 
 

Дане положення про  Основні  вимоги та умови щодо  діяльності арбітрів, ВАА, 
асистентів арбітра, ПВАА, 4-х арбітрів та спостерігачів арбітражу, повинно 
застосовуватись відповідно до законодавства України, статутних і регламентних 
документів, прийнятих ФІФА, УЄФА та УАФ. 
Дане положення про  Основні  вимоги та умови щодо  діяльності арбітрів, ВАА, 
асистентів арбітра, ПВАА, 4-х арбітрів та спостерігачів арбітражу, повинно 
застосовуватись відповідно до законодавства України, статутних і регламентних 
документів, прийнятих ФІФА, УЄФА та УАФ. 


