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                                                                                                                                           15.03.2021  

 

Тимчасовий протокол  

для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед 

професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби COVID-19  

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

1.1 Даний Тимчасовий протокол для організації та проведення футбольних матчів в Україні 

серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину розроблено за участі 

представників УПЛ, ПФЛ, Комітету професіонального футболу УАФ, Комітету жіночого 

футболу УАФ, Спортивно-медичного комітету УАФ, Комітету УАФ з питань стадіонів та 

безпеки проведення змагань з урахуванням вимог Міністерства охорони здоров’я України та  

Протоколів УЄФА «Повернення до гри».  

1.2 Футбольним клубам призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних 

заходів, передбачених Постановою МОЗ України, затверджену головним державним санітарним 

лікарем України, № 2 від 11.03.2021 року «Про внесення змін до протиепідемічних заходів під 

час проведення футбольних матчів серед професійних футбольних клубів на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».  

Відповідальні особи повинні надавати результати тестувань протестованих осіб Спортивно-

медичному комітету УАФ на адресу kiliian.vv@uaf.ua а також на адреси delegate@uaf.ua, 

report@upl.ua, info@pfl.ua кожні 14-ть днів. Усі позитивні результати експрес-тесту за 

відсутності симптомів потребують підтвердження методом полімеразної ланцюгової реакції на 

визначення SARS-CoV-2. 

1.3 Футбольні матчі організовуються в регіонах згідно до Постанови КМУ № 1236  

від 09 грудня 2020 р. (зі змінами, внесеними постановою КМУ №104 від 17 лютого 2021 року) 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  

1.4 При проведенні матчів у регіонах із «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем 

епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань із 

глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше як 50 відсотків місць та за умови 

дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.  

1.5 Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де 

встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більше 

як 220 осіб( категорій, зазначених в п.2.6 і 2.7 даного Протоколу) за умови перебування не 

більше однієї особи на 4 кв.м. площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому 

повітрі), де проводиться захід. 

1.6 У випадку виникнення позитивних випадків терміново повідомити головного санітарного 

лікаря регіону для подальшого проведення епідемічного розслідування та Українську асоціацію 

футболу і відповідну лігу.  

1.7 У випадку якщо групу гравців клубу переведуть на обов'язковий карантин або самоізоляцію 

за рішенням компетентного державного або місцевого органу влади, матч повинен відбутися за 

розкладом, якщо клуб буде налічувати щонайменше 13 заявлених футболістів команд клубу 

(включаючи принаймні одного воротаря), незалежно від будь-яких інших положень відповідних 

регламентів змагань, за умови, що всі футболісти можуть представляти команду згідно вимог 

регламенту відповідних змагань та отримали негативний результат тестування. 

1.8 Якщо клуб не в змозі вивести команду на поле з вищезазначеною мінімальною кількістю 

гравців (тобто 13, включаючи принаймні одного воротаря), матч, якщо це можливо (тобто за 
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умови наявності резервних дат для перенесення), може буде перенесений на дату, яка повинна 

бути визначена організатором змагань. 

1.9 Якщо матч неможливо перенести, органи здійснення футбольного правосуддя УАФ 

приймають рішення з даного питання. Якщо клуб не може виставити на матч команду з 

дотриманням вищезгаданого критерію (13 футболістів включаючи одного воротаря) і матч 

неможливо перенести, то команді, по вині якої матч не відбувся, зараховується технічна поразка, 

а команді-суперниці технічна перемога. У випадку якщо матч неможливо провести по вині обох 

команд, то обом командам зараховуються технічні поразки. 

1.10  Якщо клуб не провів обов’язкове тестування команди і вчасно не надав його результати у 

відповідності до медичного протоколу, що унеможливлює проведення матчу, то команді, по вині 

якої сталася така обставина (неможливість безпечного проведення матчу) зараховується технічна 

поразка, а команді-суперниці технічна перемога. 

2. ЗОНУВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД / СТАДІОНІВ 

2.1 Територія стадіону має бути чітко розділена на 2 зони.  

2.2 Клуб-господар організовує мінімум 2 вхідних контроля з температурним скринінгом за 

допомогою інфрачервоного термометра, який здійснює медична служба стадіону для усіх 

працівників у зонах 1 та 2. Усі працівники у зонах 1 та 2 повинні весь час використовувати 

засоби індивідуального захисту. 

2.3 При проведенні матчу без глядачів одночасно по всій території стадіону можуть перебувати 

не більше 220 осіб.  

2.4 Делегат матчу має право здійснити перевірку кількості осіб, задіяних у проведенні матчу. 

2.5 Клуб-господар в процесі підготовки та організації проведення футбольного матчу повинен 

розробити процедуру зворотного відліку до початку матчу та погодити його з делегатом УАФ. 

Зразок документу додається. 

2.6 Зона «1». Простір, який знаходиться в чаші стадіону 

Футбольне поле, технічна площа, тунель, для виходу команд та арбітрів з підтрибунного 

приміщення, роздягальні футболістів та арбітрів. 

Зона «1» 

Категорія осіб к-ть осіб 

Футболісти 40 

Тренерський та технічний штат  30 

Арбітри 4 

Особи, що подають м’ячі 6 

Фотографи 4 

Медична служба (санітари та лікар) 3 

Особи, які відповідають за безпеку  

Згідно стратегії 

забезпечення 

громадського 

порядку та 

громадської 

безпеки 

Представники офіційного ТВ мовника 15 

Персонал стадіону 8 

Загальна кількість 110 



3 
 

 

2.7 Зона «2». Трибуни, медіа-зони, пункти управління, диспетчерські пункти, службові 

приміщення. 

Зона «2» 

Категорія осіб к-ть осіб 

Особи, які відповідають за безпеку 10 

Медична служба, ДСНС, Національна поліція за згодою 

Співробітники стадіону 12 

Офіційні представники команд 10 

Офіцер допінг-контролю (в разі його призначення) 1 

Офіційні особи матчу 2 

Представники офіційного ТВ мовника 25 

Представники акредитованих ЗМІ 30 

Відео асистент арбітражу (в разі їх призначення) 5  

Представники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, уповноважених представників у сфері охорони 

здоров’я  

5 

Організатори проведення змагань (УАФ та УПЛ) 10 

Загальна кількість 110 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

3.1 Проведення організаційної наради 

Проведення організаційної наради розпочинається о 10:00 з дотриманням соціального 

дистанціювання або з інтервалом у часі - окремими групами по 5-6 осіб(зразок додається) . Клуб-

господар повинен повідомити всі відповідні служби про дотримання вимог та присутності на 

організаційній нараді всіх осіб згідно таблиці. 

Перелік осіб/відповідних служб 10:00 10:10 10:20 10:30 

Служба забезпечення порядку (представник стадіону) 1 1 1 1 

Медична служба  1   

ДСНС    1 

Поліція    1 

Адміністрація стадіону   1  

Офіційні представники команди гостей 1    

Офіційні представники команди господаря 1    

Делегат матчу 1 1 1 1 

Офіцер безпеки УАФ 1 1 1 1 

Спостерігач арбітражу УАФ 1    

Четвертий арбітр 1    
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Представники бродкастера   1  

Тренер (відповідальний за болбоїв) 1    

Лікар команди господарів  1   

Лікар команди гостей  1   

Офіцер безпеки клубу господарів 1 1 1 1 

Офіцер безпеки клубу гостей    1 

Представник офіційного мовника   1  

 

 

3.2 За 90 хвилин перед початком матчу лікар команди передає Делегату матчу список усіх 

присутніх членів команди у зоні 1 (згідно Додатку 2). У списку фіксується температура тіла на 

день матчу та результат останнього ПЛР тесту або експрес тесту на визначення антигену на 

COVID-19. 

 

3.3 Перевірка екіпірування  

 Перевірка екіпірування здійснюється біля дверей роздягальні (не в зоні збору). 

3.4 Технічна зона 

 Знаходиться з боку лави для запасних футболістів. 

 Запасні футболісти та тренерський штат повинні користуватися засобами індивідуального 

захисту. 

 Мінімізація телевізійної концепції у внутрішньому просторі. 

 Рекомендації стосовно розміщення футболістів та тренерського штабу на лаві для запасних: 

- Займати кожне 2-е місце. 

- Варіанти розширення лави запасних: зона трибуни (при наявності прямого доступу та 

відсутності глядачів на стадіоні) або додаткові стільці / лавки в продовження лавок запасних (в 

ідеалі також криті). 

 Особи, що подають м’ячі повинні: 

- триматись відстані мінімум 1 м. від гравців 

- тримати м’яч на землі, біля ніг до моменту подачі  

- дезінфікувати руки до та після розминки,  до початку та після кожного тайму 

- весь час користуватися засобами індивідуального захисту. 

3.5 Вихід команд, початок матчу та перерва між таймами 

 За процедурою, передбаченою п.17 Постанови МОЗ України, затвердженої Головним 

державним санітарним лікарем України, № 2 від 11.03.2021 року «Про внесення змін до 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних футбольних 

клубів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 

3.6 Після закінчення матчу 

 За рішенням клубу-господаря матчу допускається проведення прес-конференції із 

журналістами, за умови використання учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема 

захисних масок або респіраторів. Кількість учасників прес-конференції повинна не перевищувати 

однієї особи на 4 метри квадратні приміщення, де проводиться прес-конференція. 

 Кожен з акредитованих на матч фотокореспондентів має протягом 30 хвилин після матчу 

опублікувати у вільному доступі (на офіційному сайті клуба-учасника матчу або сайті УПЛ) 

мінімум 30 фотографій або посилання на них у файлообміннику. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ / РОБОТА З БРОДКАСТЕРОМ  

4.1 На вхідному контролі регулюється допуск на стадіон співробітників, присутність яких 

необхідна. 

4.2 ТВ-менеджер відповідає за планування і здійснення всього процесу виробництва, будучи 

сполучною ланкою з усіма, хто залучений в процес виробництва і з особою, відповідальною за 

дотримання протиепідемічних заходів. 

4.3 Клуб-господар повинен забезпечити окремий туалет для представників ТВ транслятора, який 

має бути забезпечений милом, одноразовими рушниками, дезінфікуючим засобом для рук. 

4.4 Особлива увага до дезінфекції перед і після кожного користування спільно використовуваного 

обладнання (в основному техніки мовлення).  

4.5 Закриті приміщення повинні провітрюватися три-чотири рази на день тривалістю по десять 

хвилин, в ідеальному випадку виробничий процес повинен відбуватися з відкритими дверима. 

4.6  Поведінка під час зустрічей учасників виробництва має відповідати чинним гігієнічним 

правилам, особливо в частині дотримання дистанції. Комунікація повинна відбуватися, по 

можливості, по електронній пошті, телефону, або через комунікаційну телевізійну систему. 

4.7  Проведення флеш-інтерв’ю за можливістю має відбуватися на території футбольного поля 

або в спеціальному приміщені з дотримуванням обмеження не більше однієї особи на 4 кв. м. 

площі приміщення. 

 

5. РОБОТА З ПРЕДСТАВНИКАМИ АКРЕДИТОВАНИХ ЗМІ 

5.1
       

Клуб-господар організовує для представників акредитованих ЗМІ окремий вхід на стадіон та 

вхідний контроль з температурним скринінгом за допомогою інфрачервоного термометра, який 

здійснює медична служба або служба безпеки стадіону.  

5.2  Клуб-господар повинен забезпечити окремий туалет для представників акредитованих ЗМІ, 

який має бути забезпечений милом, одноразовими рушниками, дезінфікуючим засобом для рук. 

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ З ГЛЯДАЧАМИ (у регіонах із «зеленим», «жовтим» або 

«помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки) 

6.1 Клуб – господар самостійно приймає рішення щодо присутності глядачів на матчах УПЛ чи 

ПФЛ з наповненістю споруд, приміщень не більше як 50 відсотків місць та за умови дотримання 

учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.  

6.2 Продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалось дистанціювання між 

глядачами на трибунах. Продаж квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць  спереду, 

позаду, збоків. 

6.3 Продаж квитків здійснюється лише онлайн, при умові дотримання процедури ідентифікації 

особи. Вболівальники команди гостей отримують квитки на тих же умовах. На квитку потрібно 

нанести правила поведінки глядачів з урахуванням карантинних обмежень. 

6.4. Вхід на стадіон здійснюється виключно при наявності квитка з особистими даними глядача та 

документу, що посвідчує особу. Забороняється знімати маски і будь-яким способом контактувати 

з іншими глядачами на трибунах та приміщеннях стадіону. 

6.5 Організатор матчу забезпечує температурний скринінг глядачів, наявність дезінфекційних 

засобів на входах до стадіону, організацію розподілу глядачів по секторам трибуни щоб не 

виникало скупчення.  
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6.6 Заклади громадського харчування організовують свою роботу у відповідності до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.2020 № 57 

6.7 Організатор матчу забезпечує контроль за дотриманням соціального дистанціювання 

глядачами на території стадіону та на трибунах та використання глядачами засобів 

індивідуального захисту під час перебування на трибуні, а також при пересуванні по території 

стадіону. 

6.8  З метою уникнення скупчень на підходах до стадіону, організатор футбольного матчу 

повинен нанести розмітку для дотримання глядачами дистанції. 

6.9 З метою уникнення скупчень глядачів на глядацьких місцях, організатор футбольного матчу 

повинен обмежити доступ до тих сидінь, які заборонено займати, шляхом їх накриття чи 

нанесення заборонених поміток. 

6.10 У випадку проведення матчу із допуском глядачів, вболівальникам команди гостей дозволено 

відвідування матчів з дотриманням всіх вимог даного Протоколу та Регламенту інфраструктури 

стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1 Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, Постанови МОЗ України, 

затвердженої Головним державним санітарним лікарем України, № № 2 від 11.03.2021 року «Про 

внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед 

професійних футбольних клубів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та затверджених чинних санітарно-епідемічних норм у регіоні при 

проведенні тренувального процесу та футбольних матчів, покладається на футбольні клуби- 

учасники змагань. 

7.2 За невиконання вимог, передбачених даним Протоколом та Постановою МОЗ України, 

затвердженої Головним державним санітарним лікарем України, № № 2 від 11.03.2021 року «Про 

внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед 

професійних футбольних клубів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», органи здійснення футбольного правосуддя УАФ можуть застосовувати до 

клубів санкції, передбачені ст. 6 Дисциплінарних правил УАФ. 

 
Дана редакція документу погоджена: 

Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ  

Спортивно-медичним комітетом УАФ  

Комітетом професіонального футболу УАФ 

Дирекцією УПЛ 

Адміністрацією ПФЛ 

Відділом жіночого футболу УАФ 
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Додаток № 1 

 

ЗРАЗОК 

 

команда господар – команда гостей 

 

Початок матчу 14:00 

Місто 

Стадіон 

 

 

Стадіон закритий для глядачів (220 осіб на території стадіону)  

До прибуття команд всі служби мають закінчити санітарно-гігієнічні 

процедури всіх приміщень стадіону 

12:00 

Прибуття команди господарів на стадіон 12:15 

Прибуття команди гостей на стадіон 12:25 

Прибуття арбітрів, інспектора та делегата матчу на стадіон 12:30 

Стартові склади повинні бути готові та передані арбітру 12:45 

Початок розминки команд та арбітрів на футбольному полі 13:15 

Закінчення розминки команд та арбітрів 13:45 

Вихід з роздягальні команди гостей, перевірка екіпірування гравців 13:54 

Після перевірки екіпірування гравців команди гостей вона виходить на 

футбольне поле 

13:55 

Звучить гімн УПЛ при виході команд на футбольне поле 13:55:30 

Вихід з роздягальні команди господарів, перевірка екіпірування гравців 13:55:30 

Після перевірки екіпірування гравців команди господарів вона виходить на 

футбольне поле 

13:56:30 

Арбітри виходять на футбольне поле 13:57 

Команди шикуються на різних половинах поля на відстані 1,5 м один від 

одного, арбітри знаходяться у центрі. 

13:58 

Звучить Гімн України 13:58 

Фотографування команд 13:59 

Початок гри 14:00 
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Додаток № 2 

 

Список команди ФК «_____________________________________________», дата ________2021 р. 

№ П.І.Б. посада температура 

тіла 

дата 

народження 

ПЛР тест або експрес тест на 

визначення антигена / дата 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

Лікар команди                                                           Підпис                                                        Дата 

 

 


