
1   



2  

СТАТТЯ 31 – МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ    

РОЗДІЛ 2: МІСЦЯ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 32 - ТРИБУНИ І УМОВИ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 33 – МІСТКІСТЬ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 34 - VIP МІСЦЯ 

РОЗДІЛ 3: МІСЦЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТАТТЯ 

35 - МІСЦЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТАТТЯ 36 - 

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ 

СТАТТЯ 37 - ЛОЖА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 38 - РОЗТАШУВАННЯ КОМЕНТАТОРСЬКИХ ПУНКТІВ 

СТАТТЯ 39 – ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТУДІЇ 

СТАТТЯ 40 - ЗОНА ДЛЯ ПОЗАСТУДІЙНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

СТАТТЯ 41 – ЗАЛ ДЛЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 

IV. КАТЕГОРІЯ 2 СТРУКТУРНІ КРИТЕРІЇ 

РОЗДІЛ 1: УМОВИ ДЛЯ ГРАВЦІВ ТА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 

СТАТТЯ 42 - ІГРОВЕ ПОЛЕ 

СТАТТЯ 43 - ОСВІТЛЕННЯ 

СТАТТЯ 44 – МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ РОЗДІЛ 

2: МІСЦЯ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 45 - ТРИБУНИ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 46 - МІСТКІСТЬ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 47 - ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ПУНКТ 

СТАТТЯ 48 – СИТСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

СТАТТЯ 49 - VIP МІСЦЯ 

РОЗДІЛ 3: РОБОЧА ЗОНА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 50 – РОБОЧАЗОНА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 51 - РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ 

СТАТТЯ 52 - ЛОЖА ДЛЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

СТАТТЯ 53 - РОЗТАШУВАННЯ КОМЕНТАТОРСЬКИХ ПУНКТІВ 

СТАТТЯ 54 - ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТУДІЇ 

СТАТТЯ 55 - ЗОНА ДЛЯ ПОЗАСТУДІЙНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

СТАТТЯ 56 - ЗАЛ ДЛЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗМІШАНА ЗОНА 

V. КАТЕГОРІЯ 3 СТРУКТУРНІ КРИТЕРІЇ 

РОЗДІЛ 1: УМОВИ ДЛЯ ГРАВЦІВ ТА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 

СТАТТЯ 57 - ІГРОВЕ ПОЛЕ 

СТАТТЯ 58 - РОЗДЯГАЛЬНІ 

СТАТТЯ 59 - ОСВІТЛЕННЯ 

СТАТТЯ 60 – МІСТА ДЛЯ ПАРКУВАННЯ РОЗДІЛ 

2: МІСЦЯ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 61 - ТРИБУНИ І УМОВИ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 62 - МІСТКІСТЬ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 63 – ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ПУНКТ 

СТАТТЯ 64 - VIP МІСЦЯ 

РОЗДІЛ 3: СЕКТОРИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 65 - РОБОЧА ЗОНА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 66 - РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ 

СТАТТЯ 67 - ЛОЖА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 68 - РОЗТАШУВАННЯ ТЕЛЕ І РАДІО КОМЕНТАТОРІВ 
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СТАТТЯ 69 - ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТУДІЇ 

СТАТТЯ 70 - ЗОНА ДЛЯ ПОЗАСТУДІЙНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

СТАТТЯ 71 - ЗАЛ ДЛЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗМІШАНА ЗОНА 

VI. КАТЕГОРІЯ 4 СТРУКТУРНІ КРИТЕРІЇ 

РОЗДІЛ 1: УМОВИ ДЛЯ ГРАВЦІВ ТА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 

СТАТТЯ 72 - ІГРОВЕ ПОЛЕ 

СТАТТЯ 73 - РОЗДЯГАЛЬНІ 

СТАТТЯ 74 - ОСВІТЛЕННЯ 

СТАТТЯ 75 – МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ 

РОЗДІЛ 2: МІСЦЯ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 76 - ТРИБУНИ І УМОВИ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 77 – СИСТЕМА ТУРНІКЕТІВ 

СТАТТЯ 78 - МІСТКІСТЬ ГЛЯДАЧІВ 

СТАТТЯ 79 - ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ПУНКТ 

СТАТТЯ 80 – СИСТЕМА ВІДЕО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

СТАТТЯ 81 - VIP МІСЦЯ ТА КІМНАТИ ДЛЯ ГОСТЕЙ 

РОЗДІЛ 3: РОБОЧА ЗОНА ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 82 – РОБОЧА ЗОНА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 83 - РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ 

СТАТТЯ 84 - ЛОЖА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СТАТТЯ 85 - РОЗТАШУВАННЯ ТЕЛЕ І РАДІО КОМЕНТАТОРІВ 

СТАТТЯ 86 - ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТУДІЇ 

СТАТТЯ 87 - ЗОНА ДЛЯ ПОЗАСТУДІЙНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

СТАТТЯ 88 – ЗАЛ ДЛЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗМІШАНА ЗОНА 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

СТАТТЯ 89 - ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЦЕДУРИ 

СТАТТЯ 90 - ДОДАТКИ 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1 - Сфера застосування 

Це Положення регулює структурні критерії стадіонів, які мають бути 

виконаними для того, щоб класифікувати стадіон (у порядку зростання 

рангу), за категоріями 1, 2, 3 або 4. 

 

Відповідно до вимог Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки 

проведення змагань з футболу ФФУ, системи ФФУ з атестації футбольних 

клубів і цього Положення, стадіони поділяються на категорії, згідно яких 

здійснюється допуск стадіону до матчів відповідного рівня. 

 

Класифікація футбольних стадіонів за категоріями. 

 

Категорія 1 – дозволено проведення матчів чемпіонатів серед команд клубів 

ПФЛ України ІІ ліги, молодіжних складів команд, команд U-19 та Кубку 

України до стадії ¼ фіналу. 
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Категорія 2 – дозволено проведення матчів чемпіонатів серед команд клубів 

ПФЛ України І ліги, Кубку України до стадії ½ фіналу. 

Категорія 3 – дозволено проведення матчів чемпіонату України серед команд 

клубів ПЛ, фінальні матчі Кубку та Суперкубку України, за узгодженістю з 

УЄФА, ФІФА - офіційні міжнародні матчі. 

Категорія 4 – дозволено проведення будь-яких матчів під егідою ФФУ, за 

узгодженістю з УЄФА, ФІФА - офіційні міжнародні матчі. (видалити) 

 

Категорії стадіонів, на яких проводяться змагання серед жіночих та 

аматорських команд, визначаються ФФУ в особі профільних комітетів та 

затверджуються Комітетом з питань стадіонів та безпеки  проведення 

змагань. 

Невиконання одного із пунктів Положення впливає на визначення категорії 

стадіону. 

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань присвоює 

стадіонам з футбольними полями зі штучним покриттям відповідної 

категорії. 
 

Критерії, визначені в главі II цього Положення, застосовуються до всіх 
категорій стадіонів ФФУ. Критерії, що застосовуються до кожної категорії 

окремо (як визначено в главах III і VI) застосовуються додатково. 

 

Стаття 2 – Зв'язок із регламентами змагань 

 

Відповідні регламенти ФІФА, УЄФА, ФФУ що регулюють правила 

проведення змагань на стадіоні: 

а) визначають категорію стадіону, необхідної для проведення матчів 

відповідних змагань; 

б) встановлюють відповідальність за забезпечення контролю та дотримання 

критеріїв відповідної категорії; 

в) можуть визначати умови, згідно з якими ФФУ може встановлювати 

виключення для певного структурного критерію щодо відповідної категорії 

стадіону. 

 

Стаття 3 - Визначення термінів 

 

1. В Положенні застосовуються наступні визначення: 
а) Замкнута система відео-спостереження: стаціонарні камери з функціями 

панорамного огляду та нахилу. 

б) Диспетчерський пункт: кімната для осіб, які несуть загальну 

відповідальність за всі питання, пов'язані з безпекою та охороною матчів, а 

саме: головний офіцер поліції, офіцер з питань безпеки на стадіоні та їх 

персонал. 

в) Кімната для офіційних осіб: кімната, для офіційних представників ФФУ 
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г) Зона для флеш - інтерв'ю: зона між полем та роздягальнями, де можуть 

бути проведені ТБ і радіо інтерв'ю. 

д) Футбольне покриття: штучний газон, що використовується для накладання 

на футбольне поле. 

е) Змішана зона: зона між роздягальнями та зоною паркування, зарезервована 

для автобусів команд, де акредитовані представники преси, радіо та 

телебачення можуть брати інтерв'ю у гравців після матчу. 

є) Зона для позастудійного автотранспорту: охоронна зона для паркування 

автотранспорту зовнішніх телекомпаній. 

ж) система громадського оповіщення: електронна система гучномовців, яка 

забезпечує одночасне донесення повідомлень до всіх областей стадіону. 

з) Стояче розміщення: ділянки з лавками, сектори для стоячих глядачів або 

тераси без сидячих місць. 

і) Тимчасові трибуни: сидіння, які в силу свого матеріалу, дизайну та 
конструкції, передбачені для використання протягом дуже обмеженого 

періоду часу і не кріпляться до відповідної несучої основи. 

2 В цих регламентах використання форм чоловічого роду відноситься в 

рівній мірі і до жіночого роду. 
 

Всі терміни та їх визначення викладені в Регламенті інфраструктури 

стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу в розділі – 

«визначення термінів». (видалити) 
 

II. СТРУКТУРНІ КРИТЕРІЇ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ВСІХ 

КАТЕГОРІЙ 

 

Розділ 1: Умови для гравців та офіційних осіб 

Стаття 4 – Ігрове поле 

1. Ігрове поле повинне бути гладким та рівним. 
2. Ігрове поле повинно бути повністю покрите природним (трав’яним) 

або штучним газоном. 

3. Якщо на полі встановлений штучний газон, він повинен бути 

ліцензований ФІФА (видалити) і рекомендований до експлуатації 

ФФУ. 

4. Ігрове поле для гри має бути оснащене дренажною системою з 

метою запобігання виходу стадіону з ладу через затоплення. 

5. Ігрове поле повинно мати систему поливу для запобігання засухи і 

належної підготовки верхньої частини ґрунту поля до матчу. 

6. Ігрове поле повинно мати чітку розмітку, згідно Правил Гри. 
7. Стадіон повинен бути обладнаним системою штучного підігріву 

ігрового поля для запобігання замерзання при низькій температурі і 

належної підготовки верхньої частини ґрунту до матчу. 
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9. Жоден об'єкт не може знаходитись на відстані, меншій 21м над 

ігровим полем. 

 

Стаття 5 - Освітлення 

 

Для матчів, на яких не проводиться телевізійна зйомка, кожен стадіон 

повинен бути обладнаний системою освітлення, яка підтримує мінімальну 

середню горизонтальну освітленість в межах 350 Lx (люксів) (розраховується 

відповідно до Додатку № 3 Регламенту). 

 

Стаття 6 – Зона для розминок 

 

Для розминки запасних футболістів повинна бути відведена зона вздовж 

бокової лінії або за рекламними щитами біля кутових прапорців, за воротами 

власної команди. 

 

Стаття 7 – Футбольні ворота та запасні ворота 

 

1. Стійки та поперечини футбольних воріт повинні бути виготовлені з 

алюмінієвого або аналогічних сучасних сплавів, бути круглими чи 

еліптичної форми. Футбольні ворота повинні відповідати наступним 

вимогам: 

2. відстань між стійками повинна бути 7.32 м.; 

3. відстань від нижнього краю поперечини до землі – 2.44м.; 

4. стійки воріт та поперечина повинні бути білого кольору; 
5. вони не повинні становити жодної небезпеки для учасників матчу; 

6. На стадіоні повинні бути запасні ворота, які можуть бути легко 

встановлені в разі потреби. 

 

Стаття 8 – Лави для запасних гравців 

 

Лави для запасних футболістів, тренерського складу та інших осіб повинні 

бути захищені дахом, мати зручні сидіння не менше ніж на 13 осіб для кожної 

команди і бути розміщені по обидва боки від середньої лінії поля на відстані 

не меншій п’яти метрів від бокової лінії поля. 

 

Стаття 9 - Флагштоки 

 

Стадіон повинен бути обладнаний, як мінімум, п’ятьма флагштоками або 

іншими опорами, що забезпечують підняття, як мінімум, п’яти прапорів на 

стадіоні. 

 

Стаття 10 – Роздягальні 
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Стадіон повинен бути обладнаний: 

роздягальнею для кожної команди, мінімумом, з п'ятьма душовими, трьома 

окремими туалетами з унітазами, місцями для, щонайменше, 25 осіб, одним 

масажним столом і однією тактичною дошкою; 

роздягальнею для арбітрів з мінімум однією душовою, одним індивідуальним 

туалетом, п’ятьма стільцями та столом. 

Стадіон повинен забезпечувати прямий, приватний та безпечний доступ для 

обох команд і арбітрів від роздягалень до ігрового поля і гарантувати 

безпечне прибуття офіційних осіб на в’їзд/виїзд на (зі) стадіону. 

 

Стаття 11 - Кімната офіційних осіб (делегата, директора, офіцера, 

суддівського наглядача) ФФУ 

 

Кожен стадіон повинен бути обладнаний кімнатою офіційної особи з 

телефоном, факсом, можливістю підключення до мережі Інтернет та 

доступом до роздягалень команд та арбітрів. 

 

Стаття 12 – Кімната - пункт першої невідкладної допомоги для гравців і 

офіційних осіб 

 

Стадіон повинен бути обладнаний спеціальною кімнатою-пунктом для 

надання першої медичної та невідкладної допомоги для гравців та офіційних 

осіб. 

 

Стаття 13 – Кімната допінг-контролю 

 

Кімната допінг-контролю повинна розташовуватись поблизу роздягалень 

команд, бути недоступною для сторонніх осіб та засобів масової інформації, 

мати розмір щонайменше 20 м. кв. і включати в себе кімнату очікування, 

кімнату тестування і туалет. Кімната для очікування повинна утворювати 

складову частину або безпосередньо межувати з кімнатою тестування 

(перегородка між двома відділеннями також прийнятна), з достатньою 

кількістю місць, шаф і вішалок для одягу, холодильник. 

В кімнаті тестування повинні бути стіл, чотири крісла, раковина з проточною 

водою, шафа, що замикається на ключ і туалет (суміжний з кімнатою чи який 

знаходиться в тій же кімнаті). 

Туалет повинен бути безпосередньо в кімнаті тестування, чи межувати з нею, 

та мати безпосередній приватний прохід в кімнату тестування. В туалеті 

повинен бути унітаз і раковина. (обговорення) 

 

Стаття 14 – Місця для паркування 

 

Стадіон повинен забезпечувати місця для паркування мінімум для двох 

автобусів і десяти автомобілів для команд та офіційних осіб. 
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Місця для паркування повинні перебувати в надійній і безпечній зоні в 

безпосередній близькості від офіційних осіб. 

 

Розділ 2: Місця для глядачів 

 

Стаття 15 - Трибуни і умови для глядачів 

 

Місця для глядачів повинні бути індивідуальним, закріпленими (наприклад, 

до підлоги), відокремленими одне від одного, мати певну форму, бути 

пронумерованими, виготовленими з міцного вогнестійкого матеріалу, і мати 

спинку висотою не менше 30см та ширину не менше 45 см. 

 

Використання тимчасових трибун заборонено. 

 

Стадіон повинен бути обладнання буфетом і місцем громадського 

харчування для всіх глядачів у всіх секторах стадіону. 

 

Стаття 16 - Приїжджі глядачі 

 

Не менше п'яти відсотків місць від їх загальної кількості на стадіоні 

виділяються виключно для приїжджих глядачів у спеціально відведеному 

обладнаному секторі (секторах) стадіону. 

 

Стаття 17 - Вхід та вихід на стадіон 

 

1. Вхідні ворота та/чи турнікеті повинні бути спроектовані таким чином, щоб 

унеможливити затори і забезпечити вільне проходження натовпу. 

2. Усі вихідні двері та ворота повинні бути чітко видимими та позначеними. 

3. Всі вихідні двері та ворота на стадіоні, що ведуть із секторів в ігрову зону 

повинні: 

а) бути розблокованими (але їхнє використання має бути керованим вручну); 

б) відкриватись назовні у напрямку виходу та шляхів евакуації. 

4. На підходах і на стадіоні повинні бути відповідні покажчики (наприклад, 

міжнародні піктограми). Вхідні та вихідні двері та ворота повинні бути 

справними і легко визначатись покажчиками. 

Кожна спортивна споруда повинна мати обладнання, необхідне для 

використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів. 

 

Стаття 18 - Система аварійного освітлення 

 

З метою забезпечення безпеки глядачів та персоналу, стадіон повинен бути 

обладнаний системою аварійного освітлення. (обговорення) 
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Стаття 19 – Система громадського оповіщення. Гучномовці 

 

Стадіон повинен бути обладнаний системою громадського оповіщення. 

Система громадського оповіщення повинна охоплювати територію стадіону і 

бути захищеною від збоїв живлення основного джерела. 

 

Стаття 20 – Санітарно-гігієнічні кімнати для глядачів 

 

На кожному стадіону, окремо для жінок, чоловіків та глядачів з обмеженими 

фізичними можливостями повинні бути передбачені санітарно-гігієнічні 

кімнати у співвідношенні: 

- одна туалетна кабіна на 250 чоловіків; 

- один пісуар на 125 чоловіків; 

- одна туалетна кабіна на 125 жінок. 

 

Стаття 21 - Пункт надання першої медичної допомоги для глядачів 

 

Повністю обладнані пункти надання першої медичної допомоги для глядачів, 

затверджені компетентними місцевими органами влади, повинні бути 

доступними для глядачів з кожного сектору стадіону. 

Ці пункти повинні бути чітко визначеними і доступ до них має 

забезпечуватись чіткими покажчиками. 

 
 

Стаття 22 - Послуги для глядачів з обмеженими фізичними можливостями 

 

Для осіб з обмеженими фізичними можливостями повинні бути передбачені 

доступи до окремих санітарно-гігієнічних кімнат біля секторів, де 

знаходяться їх місця і пункти харчування. (обговорення) 

Один туалет для глядачів з обмеженими фізичними можливостями повинен 

бути доступний на кожні 15 глядачів на інвалідних візках. 

 

Стаття 23 - VIP місця 

 

На кожному стадіоні повинна бути обладнана ложа для VIP персон. Ложа для 

почесних гостей повинна розташовуватися, як правило, у центрі головної 

трибуни. 

Варто також забезпечити для VIP персон прямий і безпечний прохід до зони 

роздягалень команд. (обговорення) 

 

Розділ 3: Місця для представників засобів масової інформації 

 

Стаття 24 – Робоча зона для представників засобів масової інформації 
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Для представників засобів масової інформації повинна бути забезпечена 

принаймні одна кімната, обладнана столами, джерелом живлення, 

телефонним зв’язком та Інтернетом. (обговорення) 

 

Стаття 25 – Розташування камер 

 

Одна головна операторська платформа повинна бути встановлена на головній 

трибуні. Вона повинна бути розташована по центру і на висоті над рівнем 

футбольного поля, що гарантує оптимальну якість зйомки. 
Головна камера повинна розташовуватись точно на лінії середини поля і бути 

на висоті, що утворює кут 15-20 градусів від горизонтальної площини до 

центральної точки. (обговорення) 

Стаття 26 – Ложа для представників засобів масової інформації 

Ложа для представників засобів масової інформації (ЗМІ) 

На всіх стадіонах ложа преси повинна бути під навісом і знаходитись в 

центрі на головній трибуні, мати безперешкодний огляд ігрового поля і 

вільний доступ до інших медіа зон, таких як робоча зона, змішана зона, зал 

для прес-конференцій. В ложі всі робочі місця повинні бути оснащені блоком 

живлення і Інтернетом. (обговорення) 

 
 

Стаття 27 – Розташування коментаторських пунктів 

 

Коментаторські пункти повинні бути під навісом, знаходитись в центрі на 

головній трибуні, мати безперешкодний огляд ігрового поля і легкий доступ 

до інших областей засобів масової інформації. 

Кожний коментаторський пункт повинен бути розрахований мінімум на три 

місця з джерелом живлення. (обговорення) 

 

Стаття 28 – Зона для позастудійного автотранспорту 

 

Зона для позастудійного автотранспорту повинна бути розташована якомога 

ближче до стадіону на рівній і твердій поверхні з джерелом живлення. 

 

Вона повинна забезпечувати чіткий, безперешкодний вигляд на південний 

бік горизонту, мати окрему область супутникової лінії зв'язку, розташовану 

на відстані, не більшій, ніж на 50 метрів від центру зони позастудійного 

автотранспорту. (обговорення) 

 

III. Категорія 1 структурних критеріїв 

Розділ 1: Умови для гравців та офіційних осіб 
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Стаття 29 – Ігрове поле 

 

Розміри ігрового поля мають бути: 

100-105 м на 64-68м. 

 

Стаття 30 – Освітлення 

 

Для матчів, які транслюються, стадіон повинен бути обладнаний системою 

освітлення, яка дозволяє приймаючій телекомпанії забезпечити належну 

трансляцію матчу. 

 

Стаття 31 – Місця для паркування 

 

Не менше 20 місць для VIP стоянки повинні бути доступними в безпечній 

області. 

 

Розділ 2: Місця для глядачів 

 

Стаття 32 – Трибуни і умови для глядачів 

 

Допускається розміщення на трибуні, як це визначено у статті 3 (1) (і). 

Стаття 33 – Місткість глядачів 

Стадіон повинен мати місткість, щонайменше, для 200 глядачів. 

(обговорення) 

 

Стаття 34 – Ложа для VIP 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, 10 VIP місць, 3 з яких повинні бути 

зарезервовані для гостьової команди. 

 

Розділ 3: Місця для представників засобів масової інформації 

 

Стаття 35 - Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Робоча зона для представників засобів масової інформації повинна бути не 

менше 20 м². 

 

Стаття 36 - Розташування основної камери 

 

Платформа для основної камери повинна бути не менше 4м² для розміщення, 

принаймні, однієї камери. 
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Стаття 37 - Ложа для представників засобів масової інформації 

 

Ложа для представників засобів масової інформації (преси) повинна містити, 

як мінімум, 10 сидінь, 2 з яких повинні бути обладнаними столами. 

 

Стаття 38 - Розташування коментаторських пунктів 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, дві теле,- і радіо коментаторські позиції. 

Стаття 39 – Телевізійні студії 

Стадіон повинен бути обладнаний, щонайменше, однією кімнатою, яка може 

бути перетворена на телевізійну студію. 

 

Стаття 40 - Зона для позастудійного автотранспорту 
Стадіон повинен мати зону для позастудійного автотранспорту розміром не 

менш 100m². 

 

Стаття 41 – Зал для прес-конференцій 

 

Зал для прес-конференцій має бути розташований в межах стадіону. Якщо 

робоча зона засобів масової інформації знаходиться на стадіоні, зал для прес- 

конференцій може бути частиною цієї зони. 

 

 

 

IV. Категорія 2 структурні критерії 

Розділ 1: Умови для гравців та офіційних осіб 

Стаття 42 – Ігрове поле 

Розміри ігрового поля становлять: 

100-105 м на 64-68м . 

 

Стаття 43 - Освітлення 
Стадіон повинен бути обладнаний системою освітлення, яка відповідає 

наступним рівням мінімальної середньої освітленості (розраховується 

відповідно до Додатку № 3 Регламенту) 

а) 800 Ev (lx) в напрямку головної платформи; 

б) 500 Ev (lx) в напрямку камер на рівні поля. 
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Щоб гарантувати продовження матчу у випадку збою електричного 

живлення, в наявності повинне бути джерело незалежного резервного 

живлення, яке було б здатне забезпечити значення інтенсивності світла, що 

дорівнює, щонайменше, двом третинам інтенсивності світла. 

 

Стаття 44 - Місця для паркування 

 

Не менше 20 місць для VIP стоянки повинні бути доступними в безпечній 

області. 

 

Розділ 2: Місця для глядачів 

 

Стаття 45 - Трибуни для глядачів 

 

Будь-яке стояче розміщення, визначене у статті 3 (1) (і) заборонено. 

Стаття 46 - Місткість глядачів 

Стадіон повинен мати місткість, щонайменше, для 1500 глядачів. 

Стаття 47 – Диспетчерський пункт 

Стадіон повинен мати диспетчерський пункт, яка забезпечує гарний огляд 

всередині стадіону і бути оснащеною засобами зв'язку. (обговорення) 
 

Стаття 48 - Система відео спостереження 

 

Стадіони повинні бути обладнані, як з середини так із назовні, системою 

відеоспостереження. (обговорення) 

 

Стаття 49 – Ложа для VIP 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, 100 VIP місць, 20 з яких повинні бути 

зарезервовані для гостьової команди 

 

Розділ 3: Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Стаття 50 - Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Робоча зона для представників засобів масової інформації повинна бути не 

менше 100m², щоб мати змогу розмістити щонайменше 50 представників 

засобів масової інформації. 

 

Стаття 51 - Розташування основної камери 
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Платформа для основної камери повинна бути не менше 6м², для розміщення 

двох камер. 

 

Стаття 52 - Ложа для представників засобів масової інформації 

 

Ложа для преси для представників засобів масової інформації повинна 

містити, як мінімум, 10 покритих сидінь, 5 з яких повинні бути обладнаними 

столами. 

 

Стаття 53 - Розташування теле і радіо коментаторів 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, три теле і радіо коментаторські позиції. 

Стаття 54 – Телевізійні студії 

Стадіон повинен бути обладнаний, щонайменше, однією телевізійною 

студією висотою – 2,3 м, довжиною - 5м, шириною - 5 м. 
 

Стаття 55 - Зона для позастудійного автотранспорту 

Стадіон повинен мати зону для позастудійного автотранспорту розміром, 

щонайменше, 200m². 

 

Стаття 56 – Зал для прес-конференцій та змішана зона 

 

На стадіоні повинен бути в наявності зал для прес-конференцій або 

спеціально виділена робоча зона для ЗМІ, оснащена столом, платформою для 

камери, подіумом, розділеними секціями, звуковою системою та стільцями. 

Цей зал або зона повинна мати, як мінімум, 30 місць для представників 

засобів масової інформації. 

Між роздягальнями і зоною паркування повинно бути доступним місце, 

зарезервоване для автобусів команди, яке може бути перетворене на змішану 

зону. 

 

V. Категорія 3 структурні критерії 

Розділ 1: Умови для гравців та офіційних осіб 

Стаття 57 – Ігрове поле 

Розміри ігрового поля становлять: 105м на 68м. 

Стаття 58 - Роздягальні 
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Стадіон повинен бути обладнаний роздягальнею для суддів, розміром не 

менше 

20m², з мінімум двома душами, одним індивідуальним туалетом, 6 місцями та 

столом. 

Стадіон повинен бути обладнаний роздягальнею для суддів жінок 

(обговорення) 

 

Стаття 59 - Освітлення 
Стадіон повинен бути обладнаний системою освітлення, яка відповідає 

наступним рівням мінімальної середньої освітленості (розраховується 

відповідно до Додатку № 3 Регламенту) 

а) 1400 Ev (lx) в напрямку головної платформи; 

б) 800 Ev (lx) в напрямку камер на рівні поля. 

Щоб гарантувати продовження матчу у випадку збою електричного 

живлення, в наявності повинне бути джерело незалежного резервного 

живлення, яке було б здатне забезпечити значення інтенсивності світла, що 

дорівнює, щонайменше, двом третинам інтенсивності світла. 

 

Стаття 60 - Місця для паркування 

 

Не менше 50 місць для VIP стоянки повинні бути доступними в безпечній 

області. 

 

Розділ 2: Місця для глядачів 

 

Стаття 61 - Трибуни і умови для глядачів 

 

Будь-яке стояче розміщення, визначене у статті 3 (1) (і) заборонено. 

Стаття 62 - Місткість глядачів 

Стадіон повинен мати місткість, щонайменше, для 4500 глядачів. 

Обговорення. 

 

Стаття 63 – Диспетчерський пункт 

 

Стадіон повинен мати диспетчерський пункт, який забезпечує огляд 

всередині стадіону і оснащений засобами зв'язку. 

 

Стаття 64 – Ложа для VIP персон 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, 250 VIP місць, 50 з яких повинні бути 

зарезервовані для гостьової команди. Обговорення. 
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Розділ 3: Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Стаття 65 - Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Робоча зона для представників засобів масової інформації повинна бути не 

менше 100m², щоб мати змогу розмістити щонайменше 50 представників 

засобів масової інформації. Має бути визначене місце для, щонайменше, 15 

фотографів, якщо можливо, в окремій, повністю екіпірованій робочій зоні. 

 

Стаття 66 - Розташування основної камери 

 

Платформа для основної камери повинна бути не менше 6м², для розміщення 

двох камер. 

 

Стаття 67 - Ложа для представників засобів масової інформації 

 

Ложа для преси для представників засобів масової інформації повинна 
містити, як мінімум, 50 сидінь, 25 з яких повинні бути обладнаними столами. 

Стаття 68 - Розташування теле і радіо коментаторів 

Стадіон повинен мати, як мінімум, п’ять теле і радіо коментаторських 

позицій. 

 

Стаття 69 – Телевізійні студії 

 

Стадіон повинен бути обладнаний, щонайменше, двома телевізійними 

студіями 5м завдовжки Х 5м завширшки Х 2.3м заввишки. 

 

Стаття 70 - Зона для позастудійного автотранспорту 
Стадіон повинен мати зону для позастудійного автотранспорту розміром, 

щонайменше, 400m². 

 

Стаття 71 – Зал для прес-конференції та змішана зона 

 

На стадіоні повинен бути зал для прес-конференцій або спеціально виділена 

робоча зона для ЗМІ, оснащена столом, платформою для камери, подіумом, 

розділеними секціями, звуковою системою та стільцями. 

Цей зал або зона повинна мати, як мінімум, 50 місць для представників 

засобів масової інформації. 

Між роздягальнями і зоною паркування повинно бути доступним місце, 

зарезервоване для автобусів команди, яке може бути перетворене на змішану 

зону. 
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VI. Категорія 4 структурних критеріїв 

Розділ 1: Умови для гравців та офіційних осіб 

Стаття 72 – Ігрове поле 

Розміри ігрового поля становлять: 

105м на 68м. 

 

Стаття 73 - Роздягальні 

 

Стадіон повинен бути обладнаний роздягальнею для суддів, розміром не 

менше20m², з мінімум двома душами, одним індивідуальним сидячим 

туалетом, 6 місцями та столом. 

Стадіон повинен бути обладнаний роздягальнею для суддів жінок. 

Обговорення 

 

Стаття 74 – Освітлення 

 

Стадіон повинен бути обладнаний системою освітлення, яка відповідає 

наступним рівням мінімальної середньої освітленості (розраховується 

відповідно до Додатку № 3 Регламенту) 

а) 2000 Ev (lx) в напрямку головної платформи; 

б) 1800 Ev (lx) в напрямку камер на рівні поля. 

Щоб гарантувати продовження матчу у випадку збою електричного 

живлення, в наявності повинне бути джерело незалежного резервного 

живлення, яке було б здатне забезпечити повне еквівалентне значення 

інтенсивності світла. 

 

Стаття 75 - Місця для паркування 

 

Не менше 150 місць для VIP стоянки. Зона паркування мінімум для 400 

автобусів поблизу стадіону. Обговорення 

 

Розділ 2: Місця для глядачів 

 

Стаття 76 - Трибуни і умови для глядачів 

 

Будь-яке стояче розміщення, визначене у статті 3 (1) (і) заборонено. 

Стаття 77 – Система турнікетів 

Стадіон повинен бути обладнаний сучасними електронними системами 

керування входом, механічними системами надання даних аналізу в 
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реальному часі та системами попередження використання підроблених 

квитків та переповненості. 

 

Стаття 78 - Місткість глядачів 

 

Стадіон повинен мати місткість, щонайменше, для 8000 глядачів. 

Стаття 79 – Диспетчерський пункт 

Для координації дій всіх служб з проведення матчу і забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки (координаційного штабу), 

адміністрація клубу/стадіону повинна обладнати диспетчерський пункт 

управління стадіоном. 

 

Стаття 80 - Система відео спостереження 

 

Стадіони повинні бути обладнані, як з середини так із назовні, системою 

відеоспостереження. Система відеоспостереження повинна мати автономне 

живлення і виділений канал. 

 

Стаття 81 – Ложа для VIP та кімнати для гостей 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, 500 VIP місць, 100 з яких повинні бути 

зарезервовані для гостьової команди. 

Повинна бути одна, ексклюзивна кімната для гостей, щонайменше 400m², 

розташована якомога ближче до VIP місць. 

 

Розділ 3: Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Стаття 82 - Робоча зона для представників засобів масової інформації 

 

Робоча зона для представників засобів масової інформації повинна бути не 

менше 200m², щоб мати змогу розмістити щонайменше 75 представників 

засобів масової інформації. 

Має бути визначене місце для, щонайменше, 25 фотографів, якщо можливо, в 

окремій, повністю екіпірованій робочій зоні. 

 

Стаття 83 - Розташування основної камери 

 

Платформа для основної камери повинна бути не менше 10м², для 

розміщення чотирьох камер. 

 

Стаття 84 - Ложа для представників засобів масової інформації 
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Ложа для представників засобів масової інформації повинна містити, як 

мінімум, 100 сидінь, 50 з яких повинні бути обладнаними столами. 

 

Стаття 85 - Розташування теле і радіо коментаторів 

 

Стадіон повинен мати, як мінімум, 25 теле і радіо коментаторських позицій. 

Стаття 86 – Телевізійні студії 

Стадіон повинен бути обладнаний, щонайменше, двома телевізійними 

студіями висотою – 2,3 м, довжиною - 5м, шириною - 5 м. Як мінімум одна з 

них повинна являти собою презентаційну студію з оглядом поля. 

Повинно бути місце, щонайменше, для чотирьох позицій для флеш-інтерв’ю 

(кожна розміром 2.5м довжини х 2.5м ширини). 
 

Стаття 87 - Зона для позастудійного автотранспорту 

 

Стадіон повинен мати зону для позастудійного автотранспорту розміром, 

щонайменше, 1000m². 

 

Стаття 88 – Зал для прес-конференцій та змішана зона 

 

На стадіоні повинен бути зал для прес-конференцій або спеціально виділена 

робоча зона для ЗМІ, оснащена столом, платформою для камери, подіумом, 

розділеними секціями, звуковою системою та стільцями. 

Цей зал або зона повинна мати, як мінімум, 75 місць для представників 

засобів масової інформації. 

Змішана зона повинна бути під навісом та мати можливість для розміщення, 

щонайменше, 50 представників засобів масової інформації. 
 

VII. Заключні положення 

 

Стаття 89 - Дисциплінарні процедури 

 

Будь-яке порушення цих правил може бути покарано ФФУ відповідно до 

Дисциплінарних Регламентів ФФУ. 

 

Стаття 90 - Додатки 

Всі додатки до цих регламентів є невід'ємною їх частиною. 


