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Визначення термінів 

 

ААФУ – Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація 

аматорського футболу України». 

АК УАФ – Апеляційний комітет УАФ, орган здійснення футбольного 

правосуддя, другої інстанції. 

Акредитація – надання права доступу на стадіони під час змагань. 

Акредитаційне посвідчення є документом, що свідчить про отримання 

акредитації та надає право доступу у визначені цим документом зони 

стадіону. 

Акредитовані ЗМІ – засоби масової інформації, що отримали 

акредитаційне посвідчення від УАФ на матчі змагань відповідно до умов 

цього Регламенту. 

Акредитовані ЗМІ клубу – засоби масової інформації,  що отримали 

акредитаційне посвідчення від клубу на матчі змагань відповідно до 

умов цього Регламенту. 

Арбітр – особа, призначена УАФ для проведення матчу, якій надані 

виняткові повноваження щодо застосування та трактування Правил гри. 

Атестат – документ, який підтверджує виконання клубом мінімальних 

вимог Регламенту з атестації футбольних клубів та надає право участі у 

змаганнях. 

Базовий день – основний день етапу, встановлений календарем змагань. 

База даних УАФ (БД УАФ)  – сукупність інформації (у електронному 

форматі) про футболістів, команди, клуби, інших суб’єктів футболу та 

змагань, що проходять під егідою УАФ. 

Виконавчий комітет УАФ – виконавчий орган УАФ, що здійснює 

функції управління між Конгресами УАФ. 

Відсторонення – заборона футболістові брати участь в офіційних 

змаганнях або офіційному представникові виконувати службові 

обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін. 

Вільний агент – футболіст, який не перебуває в трудових відносинах із 

жодним клубом і має право безперешкодно укладати контракт із будь- 

яким клубом. 

ВАА (VAR) – відео технологія системи арбітражу, що поєднує 

відеотехнічні та людські можливості при проведенні матчу.  
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Відеотехнічні офіційні особи матчу – Відео асистент арбітра (ВАА), 

Помічник Відеоасистента арбітра (ПВАА), Спостерігач за діями  

Відеоасистентів арбітра. 

Глядач/вболівальник – фізична особа, яка присутня на певному 

футбольному матчі з метою його перегляду і може демонструвати свою 

прихильність до обраних нею учасників змагань. 

Гостьовий сектор – відокремлена частина місць для 

глядачів/вболівальників на стадіоні, призначена для перегляду матчу 

винятково глядачами/вболівальниками клубу гостей. 

Гра – спортивне змагання з футболу, яке проводиться за Правилами, 

затвердженими Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB). 

Гравець – спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-

тренувальному процесі та змаганнях з футболу. 

Громадська безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів 

суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, 

від джерел небезпеки природного або штучного характеру під час 

підготовки та проведення футбольних матчів, який забезпечується 

шляхом запобігання загрозі заподіяння шкоди такими джерелами 

безпеки. 

Громадський порядок – сукупність суспільних відносин, що 

забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності 

підприємств, установ та організацій під час підготовки та проведення 

футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації 

правових та етичних норм. 

Делегат УАФ – головна офіційна особа матчу, призначена УАФдля 

виконання функціональних обов’язків з питань організації та проведення 

відповідного матчу, дотримуючись виконання регламентних норм та 

вимог, положень ФІФА, УЄФА, УАФ та чинного законодавства України 

до, під час та після матчу. 

Дирекція УАФ з проведення Кубку України – орган оперативного 

управління з організації і проведення Кубку. 

Дисциплінарні правила УАФ – звід уніфікованих дисциплінарних 

норм і видів дисциплінарних стягнень. 

Дисциплінарні санкції – заходи дисциплінарного впливу у вигляді 

відповідних стягнень. 

Засоби масової інформації(ЗМІ) – розгалужена мережа установ, що 

займаються збором, обробкою та поширенням інформації. У цю мережу 
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входять телебачення, радіо, преса (газети, журнали, книги), Інтернет, 

інформаційні агентства, кінодокументалістика. 

Заявковий період – період, визначений УАФ, для заявки футболістів 

Змагальний сезон – період, що починається першим офіційним матчем 

змагань та закінчується останнім офіційним матчем змагань. Термін 

змагального сезону визначається Регламентом. 

Змагання – спортивний захід, що проводиться з метою визначення 

переможців відповідно до правил гри та затвердженого організатором 

Регламенту змагань. 

Змішана зона – спеціально обладнаний простір стадіону для організації 

спілкування акредитованих ЗМІ з учасниками матчу. 

Ігрова зона – футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де 

розташовані місця для тренерів, запасних футболістів (технічна площа), 

четвертого арбітра матчу, медичного персоналу, стюардів, 

акредитованих ЗМІ та юних футболістів, які подають м’ячі. 

Календар змагань – розклад матчів змагань УПЛ, ПФЛ та Кубку 

України. 

КДК УАФ – Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, орган 

здійснення футбольного правосуддя першої інстанції. 

Клуб – юридична особа зі статусом суб’єкта господарювання, створена з 

метою участі в змаганнях з футболу під егідою або санкціонованих 

УАФ. 

Клуб/команда-господар – клуб/команда, який/ка є приймаючою 

стороною під час проведення матчу, крім фінального матчу, де 

клуб/команда господар, визначається згідно жеребкування.  

Колишній клуб – клуб, з якого переходить футболіст. 

Команда – спортивний колектив футбольного клубу, який бере участь у 

чемпіонаті/ах УПЛ, ПФЛ, ААФУ та Кубку України . 

Комерційні права – будь-які комерційні та медіа- права стосовно 

змагань, включаючи, але не обмежуючись цим, медіа-права, 

маркетингові права, права на інформацію. 

Композит-лого змагань  – офіційний логотип змагань, який  містить 

графічні зображення логотипів/емблем УАФ та титульного спонсора 

(партнера) змагань і є обов’язковим для використання під час організації 

та проведення змагань. 
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Контракт – форма трудової угоди між футбольним клубом та його 

працівником з усіма додатками, змінами і доповненнями, укладена 

відповідно до законодавства України та Регламенту УАФ зі статусу і 

трансферу футболістів та інших документів ПЛ, ПФЛ, АФУ, УАФ, 

ФІФА та УЄФА. 

Кубок – змагання з вибуванням за участю команд професіональних та 

аматорських клубів/команд. 

Логотип / Емблема УАФ – стилізовані графічні зображення, 

обов’язкові для використання під час організації та проведення змагань. 

Маніпулювання результатом матчу–будь-який вплив або змова з 

метою змінити результат матчу. Будь-які пропозиції щодо стимулювання 

команди, окремих або групи футболістів (представників клубу, команди) 

у будь-якій формі для досягнення результату за підсумками матчу в 

інтересах третьої сторони. Надання особою, яка працює або задіяна у 

футболі, заяв та/або інших документів, зміст яких не відповідає 

реальному перебігу подій на стадіоні (футбольному полі) до, під час та 

після матчу. 

Маркетинговий партнер/ УАФМ – ексклюзивний комерційний 

партнер УАФ Маркетинг, що реалізує надані УАФ відповідні 

повноваження з реалізації комерційних, медіа- та інших прав змагань. 

Маркетингові права - право використовувати будь-яким способом і на 

будь-яких носіях, відомих на даний момент або таких, що будуть 

винайдені у майбутньому, будь-які права й можливості щодо реклами 

(включаючи, без обмежень, електронну й віртуальну рекламу), 

просування (включаючи, крім усього іншого, проведення рекламних 

акцій із квитками), ендорсменту, PR, маркетингу, мерчендайзингу, 

ліцензування, франчайзингу, спонсорства, гостинності, концесії, 

подорожів й туризму, поліграфії, роздрібної торгівлі, а також будь-які 

інші права й можливості рекламно-комерційного характеру, які не 

відносяться до медіа прав, промо-прав і прав на дані; 

Матч – гра, що проводиться в рамках змагань, включаючи основний 

ігровий час, додатковий час та серію післяматчевих одинадцятиметрових 

ударів (пенальті). 

Медіа-права – право створювати, розповсюджувати й передавати 

аудіовізуальне, відео й/або аудіо висвітлення будь-яких матчів, в 

лінійному режимі й/або в режимі на вимогу для прийому в будь-який час 

(включаючи, крім усього іншого, передачу наживо й/або в запису) в 

усьому світі у будь-який спосіб й будь-якими засобами передачі даних, 

які відомі зараз або будуть винайдені в майбутньому (включаючи, окрім 
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усього іншого, будь-які форми розповсюдження за допомогою 

телебачення, радіо, бездротових технологій та Інтернету) а також усі 

суміжні й/або пов'язані права, у тому числі фіксовані медіа права. 

Міжнародний трансфер – перехід футболіста з клубу однієї 

національної футбольної асоціації (федерації, футбольного союзу) до 

клубу іншої. 

Напівстаціонарний телевізійний трансляційний пункт (НСТТП)–

приміщення на стадіоні, що має відповідне обладнання, призначене для 

комутації телевізійної техніки. 

Міжнародний трансферний сертифікат – документ, який надає право 

футболістові на перехід з клубу однієї національної футбольної асоціації 

(федерації, футбольного союзу) до клубу іншої. 

Нова асоціація – асоціація іншої країни, до якої відноситься новий 

клуб/ 

Новий клуб – клуб, до якого переходить футболіст. 

Офіцер безпеки УАФ – офіційна особа матчу, призначена УАФ для 

виконання функціональних обов’язків з координації і контролю за 

забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки при 

взаємодії з представниками правоохоронних органів та делегатом УАФ 

до, під час та після матчу. 

Офіційна особа – уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від 

імені УАФ. 

Офіційний Інтернет-сайт організації – сукупність електронних 

документів, поєднаних за змістом та доступних у мережі Інтернет за 

унікальною адресною, зареєстрованою за відповідним 

власником(організацією), який/а несе відповідальність за розміщення 

усієї інформації. 

Офіційний мовник – будь-які трансляційні компанії, призначені УАФ 

або її Маркетинговим партнером, відповідальні, крім іншого, за 

багатостороннє ТВ-виробництво, анонсування й висвітлення змагань й 

матчів змагань.  

Офіційний представник – особа, якає представником клубу/команди, 

яку внесено до заявкового листа та/або рапорту арбітра. 

Офіційні матчі – матчі змагань з футболу згідно з Єдиним календарем 

спортивно-масових заходів УАФ, змагання клубних та збірних команд 

УЄФА та ФІФА . 
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Офіційні особи матчу – делегат УАФ, офіцер безпеки УАФ, спостерігач 

арбітражу, та будь-які інші особи, призначені УАФ або (ін. організацією) 

для виконання обов’язків пов’язаних з проведенням матчу. 

Палата з вирішення спорів УАФ (ПВС УАФ)–незалежна, утворена 

згідно з вимогами ФІФА інстанція розгляду справ та прийняття рішень 

між суб’єктами футболу відповідно до Регламенту УАФ зі статусу і 

трансферу футболістів. 

ID-картка футболіста – документ встановленого зразка, в якому є 

інформація про клуби, команди, ДЮСЗ, за які він був зареєстрований, 

починаючи з дванадцятирічного віку. 

Пересувна супутникова станція (ПСС) – комплекс телевізійної 

апаратури, змонтований у транспортному засобі, для передачі сигналу 

телевізійної трансляції зі стадіону на супутник. 

Пересувна телевізійна станція (ПТС) – комплекс телевізійної 

апаратури, змонтований у транспортному засобі, для проведення 

позастудійних передач у записі або передачі сигналу в прямій трансляції 

зі стадіону. 

Підсумковий рейтинг – місце команди у підсумковій таблиці змагань 

відповідної  ліги  за  результатом попереднього змагального сезону. 

Польові офіційні особи матчу –  арбітр, два асистенти арбітра, 4-й 

арбітр, додатковий асистент арбітра (у разі його призначення), 

призначені КА УАФ для виконання функціональних обов’язків 

пов’язаних з забезпеченням дотримання Правил гри в матчі, 

безпосередньо на футбольному полі. 

Посвідчення офіційної особи/представника – документ встановленого 

зразка, що видається організатором змагань офіційним 

особам/представникам. 

Поточний рейтинг–поточне місце команди у турнірній таблиці 

змагань відповідної ліги. 

Правила гри – збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною 

радою футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під час 

матчу. 

Прем’єр-ліга (ПЛ) – об’єднання  професіональних  футбольних клубів 

України «Прем’єр-ліга». 

Прес-центр – приміщення на стадіоні, обладнане робочими місцями для 

акредитованих ЗМІ, а також зала для проведення прес-конференцій. 
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Протест – письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із 

недотриманням Правил гри або порушеннями положень Регламенту, 

пов’язаних із проведенням матчу. 

ПФЛ – об’єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 

України». 

Расизм – будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, 

основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи 

етнічного походження, метою або наслідком яких є применшення 

визнання, використання чи здійснення на рівних засадах знищення або 

прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, 

культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя. 

Регламент змагань – звід уніфікованих вимог та положень, що 

встановлюють та регулюють порядок проведення Всеукраїнських 

змагань з футболу серед команд (команд клубів), асоціацій, ліг та 

регіональних федерацій, під егідою УАФ. 

Реєстрація футболіста – внесення відповідної інформації про 

футболіста до бази даних (БД) УАФ. 

Рекламні конструкції – спеціальні (статичні, щитові), 

динамічні(ротаційні, світлодіодні) та інші конструкції, розташовані по 

периметру футбольного поля стадіону відповідно до затвердженої схеми. 

Світлодіоднарекламна установка – рекламна електронна конструкція 

для одночасного показу світлодіодного рекламного рядка різного 

розміру та різного змісту. 

Сезон – період, від початку заявкового періоду до затвердження 

підсумків відповідного змагання. 

Система відеоспостереження – стаціонарна система спостереження, яка 

встановлена на стадіоні, що охоплює всі зони стадіону, з можливістю 

робити миттєві кольорові фотознімки та відеозапис. 

Система сповіщення – система гучномовного зв'язку, яка встановлена 

на стадіоні. 

Служба безпеки футбольного клубу (стадіону) – спеціальна служба 

(підрозділ, група осіб), створена футбольним клубом, яка відповідає за 

організацію та здійснення заходів безпеки під час проведення 

футбольного матчу. 

Спеціальні приміщення – приміщення стадіону, де містяться 

роздягальні футболістів, арбітрів, делегата УАФ, кімнати допінг-

контролю та інші приміщення, визначені цим Регламентом. 
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Спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки – Міністерство внутрішніх справ України (МВС) 

та Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в особі 

їхніх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством 

порядку та в межах своєї компетенції відповідають за забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 

проведенням футбольного матчу. 

Співробітник по роботі з вболівальниками клубу (СРВ) – штатний 

(або за строковим договором) співробітник футбольного клубу, який 

виконує функції забезпечення постійного та конструктивного зв’язку 

між вболівальниками та клубом. 

Спонсор (партнер) клубу – особа, яка уклала спонсорську 

(партнерську) 

угоду з клубом, згідно з якою клуб несе відповідні спонсорські та 

рекламні зобов’язання. 

Спонсор (партнер) УАФ – спонсори та партнери змагань в цілому, 

призначені УАФ / УАФМ. 

Спостерігач арбітражу – особа, призначена УАФ для виконання 

офіційних функцій оцінки професійних дій арбітрів під час проведення 

матчу та супроводження їх упродовж усього часу перебування в місті, де 

проводиться матч. 

Стадіон –  споруда, на якій проводяться матчі, що включає всі 

приміщення (у тому числі ті, для доступу до яких потрібна 

акредитаційна картка), споруди в межах огорожі зовнішнього периметру 

і (в дні матчів і в будь-який день, в який на стадіоні відбувається будь-

яке офіційне тренування команд) повітряний простір над спорудою. 

Споруда включає також всі території паркування, зони VIP/VVIP і 

гостинності, зони для представників засобів масової інформації, 

концесійні зони, комерційні рекламні зони, будівлі, ігрове поле, 

територію навколо поля, трансляційну студію, медіа-центр стадіону, 

трибуни та простір під трибунами. 

Статус вільного агента – статус, наданий футболісту, за  яким він має 

право безперешкодного переходу(трансферу) до іншого клубу. 

Стратегія безпеки спортивної споруди – документація, розроблена 

оператором спортивної споруди за участю органів Міністерства 

внутрішніх справ та державного пожежного нагляду, що передбачає 

порядок організації та проведення футбольних матчів на території 

спортивної споруди, у тому числі підтримання громадського порядку та 
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громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги,  

евакуації. 

Стюард – фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на 

договірній основі виконує допоміжні функції з підтримання 

громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної 

споруди. 

Схема-ТБ – документ, що визначає розстановку на стадіоні відповідного 

устаткування, розташування камер, коментаторських позицій, 

телевізійних студій, місць проведення коротких інтерв’ю з футболістами 

і тренерами, прес-конференцій. 

Типова форма контракту – форма контракту, затверджена УАФ. 

ТОВ «УАФ Маркетинг» / УАФМ – ексклюзивний комерційний 

партнер УАФ, що реалізує надані УАФ відповідні повноваження з 

реалізації комерційних, медіа- та інших прав. 

Трансляція – формування аудіо- та/або відеосигналу з матчу, його 

передача шляхом ефірного, кабельного та супутникового мовлення, 

через всесвітню мережу Інтернет, канали мобільного зв’язку та інші 

способи, що існують на даний час та можуть з’явитися в майбутньому,  з 

метою розповсюдження для загального або обмеженого використання з 

безкоштовним та/або платним доступом у формі теле- та радіопрограм, 

що приймаються населенням. Трансляція може здійснюватися в режимі 

реального часу (у прямому ефірі), з затримкою або у записі. 

Трансляція запису матчу – трансляція будь-якого запису як всього 

матчу(з попереднім монтажем або без монтажу), так і його окремої 

частини (в тому числі будь- якого поєднання кількох окремих частин 

запису матчу), з затримкою на час ембарго або більше. 

Трансфер футболіста – перехід  футболіста  з  одного  клубу  до іншого. 

Трансферний контракт – форма угоди між клубами про трансфер 

футболіста. 

Тренер – фахівець, який   має   атестат   відповідної категорії, працює у 

футбольному клубі за контрактом, проводить навчально-тренувальну 

роботу з футболістами та керує командою під час матчів. 

УАФ – Громадська  спілка  «Українська Асоціація Футболу». 

УЄФА – Союз Європейських Футбольних Асоціацій. 

Учасник матчу – Футболіст та/або будь-який офіційний представник 

клубу, якого внесено до рапорту арбітра. 

ФІФА – Міжнародна Федерація Футбольних Асоціацій. 



11 

 

 

 

 

Флеш-інтерв’ю – коротке інтерв’ю для Офіційного мовника з Головним 

тренером та з одним із футболістів команди, яка брала участь у матчі. 

Форс-мажор – надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних 

умов сила, яку неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не залежить 

від волі та дій фізичних і/або юридичних осіб. Форс-мажор є 

обставиною, що звільняє від відповідальності за повне або часткове 

невиконання зобов'язань. 

Футболіст – спортсмен, який у складі команди  бере участь у навчально-

тренувальному процесі та змаганнях з футболу. 

Футболіст, підготовлений у регіональній федерації – футболіст, який, 

незалежно від його громадянства чи віку, був зареєстрований у структурі 

клубу або інших клубів чи ДЮСЗ, що належать до тієї самої 

регіональної федерації футболу, що і клуб, який його реєструє,  

впродовж  терміну, безперервного чи ні, що дорівнює трьом повним

 сезонам (тобто, починаючи з першого офіційного матчу національного 

чемпіонату і завершуючи останнім офіційним матчем національного 

чемпіонату) чи 36 місяцям. 

Футболіст-легіонер – спортсмен, який має чинний контракт із 

професіональним футбольним клубом, та який, відповідно до Положень 

застосування Статуту ФІФА, не має права виступати за національні 

збірні команди України. 

Чемпіонат України серед команд УПЛ – Всеукраїнські змагання з 

футболу серед головних команд клубів УПЛ. 

Чемпіонат України серед команд першої ліги – Всеукраїнські  

змагання  з  футболу  серед команд клубів першої ліги. 

Чемпіонат України серед команд другої ліги – Всеукраїнські  

змагання  з  футболу  серед команд клубів другої ліги. 

 

Примітка: терміни, які відносяться до фізичних осіб, 

використовуються до обох статей. Усі назви та визначення можуть 

використовуватися як в однині, так і множині, в усіх різновидах 

футболу. 
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Стаття 1. Загальні положення 

1. Організацію змагань на Кубок України з футболу здійснює УАФ. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на Дирекцію з 

підготовки та проведення Кубку України, склад та кількість якої 

затверджується адміністрацією УАФ (далі – Дирекція). 

2. Змагання складаються з 7-ми етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу 

(третій попередній етап), 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінал. 

3. Змагання проводяться відповідно до Календаря змагань, затвердженого 

Загальними зборами УПЛ, Конференцією ліг ПФЛ та Виконавчим 

комітетом УАФ. 

4. Стосунки учасників, їхні права та обов’язки з питань, що не обумовлені 

цим Положенням, регулюються відповідними Регламентами УПЛ, ПФЛ 

та ААФУ. 

 

 

Стаття 2. Умови проведення та управління змаганнями 

1. Змагання проводиться за системою з вибуванням. 

2. До участі в розіграші допускаються команди УПЛ, першої, другої ліг 

ПФЛ, володар та фіналіст Кубка України серед аматорських команд 

сезону-2019/2020. Кожен клуб може бути представлений лише однією 

командою. 

3. Команди УПЛ приймають участь згідно підсумкової таблиці після 

другого етапу Чемпіонату сезону України 2019/2020 серед команд 

Прем’єр-ліги без урахування ігор плей-офф.  

4. У першому попередньому етапі беруть участь: 

- володар та фіналіст Кубка України серед аматорських команд; 

- команди клубів другої ліги ПФЛ; 

- команди клубів першої ліги ПФЛ. 

5. У другому попередньому етапі беруть участь: 

- переможці першого попереднього етапу; 

- команди УПЛ, згідно схеми проведення Кубку України; 

6. У третьому попередньому етапі беруть участь: 

- Переможці другого попереднього етапу; 

- команди УПЛ, згідно схеми проведення Кубку України.  
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7. У 1/8 фіналу беруть участь: 

- команди Переможці третього попереднього етапу; 

- команди УПЛ, згідно схеми проведення Кубку України. 

8. У 1/4 фіналу беруть участь: 

- команди-переможці 1/8 фіналу; 

- 2 команди клубів УПЛ – Володар Кубку України сезону 2019/20 рр. 

та Чемпіон України сезону 2019/20;  

9. У 1/2 фіналу беруть участь команди-переможці 1/4 фіналу. 

10. У фіналі беруть участь команди-переможці 1/2 фіналу. 

11. Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. 

12. Перед кожним етапом проводиться жеребкування, за результатами якого 

визначаються пари команд-учасниць. 

13. На кожному етапі проводиться сліпе (випадкове) жеребкування. 

14. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо 

зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має 

непарний номер при жеребкуванні (та має стадіон відповідної категорії 

для даного етапу змагань). 

15. Процедура жеребкування команд-учасниць змагань відбувається у такий 

спосіб: 

15.1  у першому кошику містяться кулі з назвами команд, які беруть 

участь у відповідному етапі змагань; 

15.2 у другому кошику містяться кулі з номерами; 

15.3 під час жеребкування визначається назва команди; 

15.4 потім так само визначається номер, згідно з яким команда 

вноситься до підсумкової таблиці жеребкування. 

16. Команду-господаря фінального матчу визначає жеребкування. 

17. Команди-господарі поля можуть звернутися до Дирекції для 

встановлення дати проведення матчу на 1 (один) день раніше або 

пізніше базового дня туру. Звернення подається у письмовій формі не 

пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до базового дня 

туру. Для встановлення нової дати проведення необхідний письмовий 

дозвіл команди-суперника. 

18. Дати проведення та час початку всіх матчів визначає Дирекція не 

пізніше, ніж за 7 діб до базової дати матчів кожного з етапів. 
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19. Місце проведення визначає Комітет з питань стадіонів та безпеки 

проведення змагань не пізніше ніж за 7 діб до базової дати матчів 

кожного з етапів. 

20. Починаючи з 1/8 фіналу та у Фінальному матчі Кубку України, може 

бути використана відео технологія системи Відео Асистентів Арбітра 

(ВАА (VAR). Визначення матчів, в яких може бути використана  відео 

технологія системи Відео Асистентів Арбітра (ВАА (VAR)) визначає 

Дирекція. 

21. Місто, стадіон та час проведення фінального матчу визначає 

Виконавчий комітет УАФ. 

22. Починаючи з третього попереднього етапу, проведення о 10:00 

організаційної наради на стадіоні, де відбуватиметься матч, є 

обов’язковою вимогою. 

23. Під час проведення матчів, крім фінального матчу, клуб-господар 

зобов’язаний, після отримання повідомлення від УАФ/УАФМ 

(щонайменше за 10 календарних днів до відповідного матчу КУ) 

приймаючі сторони повинні надати на кожний матч КУ: 

23.1. 30 безкоштовних квитків у VIP-зону (включаючи зону гостинності) для 

УАФ/УАФМ та її партнерів. При цьому зазначена кількість квитків (та 

перепусток у зону гостинності) не повинна перевищувати 10% від 

загальної кількості місць у VIP-зоні. В разі такого перевищення 

відповідну різницю слід компенсувати квитками (та перепустками) 

найвищої категорії. В разі отримання відповідного запиту приймаюча 

сторона повинна розмістити до 2 власників VIP-квитків від УАФ/ 

УАФМ на якнайкращих місцях поруч з найвищим керівництвом клубу 

(наприклад, президентом чи директором); 

23.2. 30 безкоштовних квитків найвищої категорії (1-ї категорії) в одному 

блоці, в секторі, розташованому між двома 16-метровими лініями, для 

УАФ/УАФМ та її партнерів; та можливість партнерам УАФ/УАФМ 

придбати за номінальною вартістю 30 роздрібних квитків 1-ї категорії, 

які також повинні бути розташовані в одному блоці в центральному 

секторі (тобто не за воротами). 

Для уникнення непорозумінь, УАФ/УАФМ та Спонсори УАФ мають 

право використовувати такі квитки для проведення промо-акцій та/або у 

рекламних цілях. 

24. За внесення до рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в 

матчах або незаявленого футболіста, а також футболіста, термін дії 

контракту якого закінчився, команда виключається зі змагання. 
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25. Застосування дисциплінарних санкцій до команд, що беруть участь у 

матчах Кубку, здійснює КДК УАФ. У разі здійснення порушень 

командою, клуб якої входить до складу ААФУ, КДК УАФ може 

передати відповідні матеріали до ДК ААФУ. 

26. За незабезпечення виконання вимог цього Положення та додатків до 

нього при проведенні матчу, КДК УАФ за результатами розгляду справи 

застосовує дисциплінарні санкції відповідно до Дисциплінарних правил 

УАФ. 

27. За відмову від участі у змаганнях або неявку на матч без поважної 

причини КДК УАФ за результатами розгляду справи може виключити 

команду зі змагання, а на клуб накласти додаткові дисциплінарні санкції 

відповідно до Дисциплінарних правил УАФ. 

28. Під час проведення фінального матчу за письмовим зверненням клубів 

учасників матчу за не менш ніж два тижня, УАФ зобов’язана 

безкоштовно надати квитки для представників клубів: по одному 

окремому скай-боксу (12 місць) у разі наявності, та по 100 квитків у 

центральні сектори стадіону. 

Для уникнення непорозумінь, клуби та їх партнери не мають право 

використовувати або дозволяти використання таких квитків у рекламних 

та/або комерційних цілях. 

 

 

Стаття 3. Маркетингові права 

 

1. Під час проведення матчів Кубку України маркетингові права та 

діяльність здійснюється відповідно до Комерційного Регламенту Кубку 

України з футболу. 

2. Будь-які угоди, що укладаються футбольними клубами/командами – що 

беруть участь у матчах Кубку, стосовно користування медіа-правами 

щодо будь-якого матчу Кубку, повинні повністю відповідати цьому 

Регламенту та Комерційному Регламенту Кубку України з футболу та 

Додаткам до нього. Крім того, кожна така угода повинна містити 

положення про те, що в разі внесення будь-яких змін чи доповнень до 

зазначених документів, будуть внесені відповідні зміни чи доповнення 

до такої угоди з метою узгодження із відповідними змінами чи 

доповненнями у 30-денний термін з моменту набрання чинності таких 

вищесказаних документів. 
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3. УАФ та ТОВ «УАФ Маркетинг» належать усі права на дані, будь-яку 

інформацію та статистичні дані, включаючи бетінгові права (право на 

збір, передачу та використання таких даних в режимі реального часу на 

тоталізаторних та ігрових веб-сайтах та/або в тоталізаторних та ігрових 

мобільних додатках), а також на бетінгові медіа права для території 

всього світу, безстроково, у відношенні до матчів змагань. 

4. Клуби та ліга зобов’язані всіляко сприяти захисту належних 

УАФ/УАФМ прав та всіма можливими способами протидіяти 

несанкціонованому, незаконному або неправомірному використанню 

таких прав не вповноваженими на це особами. 

5. Клуби та ліга зобов’язані забезпечити надання УАФ/УАФМ та 

уповноваженим УАФ/УАФМ особам, повного необмеженого доступу, 

акредитацій до місця проведення матчів на безоплатній основі для 

збирання даних під час відповідного матчу.  

6. Клуби та ліга, за підтримки УАФ/УАФМ, забезпечують реалізацію 

правових та інших заходів з метою недопускання, запобігання та 

припинення будь-якого несанкціонованого використання будь-яких прав 

на данні, будь-якої інформації та статистичних даних, бетінгових медіа 

прав щодо відповідного матчу. 

7. Учасники матчу та вболівальники не можуть використовувати вільний 

доступ, квитки або акредитацію для отримання доступу до місця 

проведення матчу з метою збору та передачі даних, будь-якої інформації 

та статистичних даних. Вищенаведена заборона не поширюється на 

учасників змагань, якщо будь-які зібрані дані використовуються 

виключно з метою інструктажів своєї команди, гравців та посадових 

осіб, а також на акредитованих представників ЗМІ, які створюють 

репортажі на засадах добросовісності та виключно для редакційних 

цілей та публікацій в небетінгових ЗМІ. 

8. Учасники матчу та вболівальники не можуть використовувати вільний 

доступ, квитки або акредитацію для отримання доступу до місця 

проведення матчу з метою розміщення ставок в режимі реального часу 

на тоталізаторних та ігрових веб-сайтах та/або в тоталізаторних та 

ігрових мобільних додатках. 

9. Клуби та ліга зобов’язані привести у відповідність до вимог цієї статті 

свої правила поведінки та відвідування стадіонів, квитки та 

акредитацію». 



17 

 

 

 

 

 

 

Стаття 4. Учасники змагань 

10. Участь футболістів та офіційних представників у матчах Кубку України 

здійснюється на підставі заявкових листів команд відповідно до 

регламентуючих документів УАФ, УПЛ, ПФЛ і ААФУ поточного 

сезону. 

11. Під час проведення матчів Кубку України кількість заявлених на матч 

футболістів, у складі однієї команди УПЛ, ПФЛ або ААФУ, не повинна 

перевищувати 20 осіб (11 польових гравців та 9 запасних). 

12. У матчі змагань дозволяється заміна не більше 5 (п’яти) футболістів. 

Заміна, яка не використана в основний час, може бути використана в 

додатковий час. Під час матчу дозволяється використовувати 3 (три) 

можливості для проведення заміни у основний час та дозволяється ще  1 

(одна) можливість проведення заміни у додатковий час. Заміна, яка була 

проведена у перерві матчу не рахується.  

 

 

Стаття 5. Місця проведення змагань 

1. Матчі проводяться на стадіонах, які відповідають вимогам Регламенту 

інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з 

футболу та внесені до Реєстру УАФ (крім команд аматорських клубів). 

2. Рішення щодо відповідності газону та стадіону приймається виключно 

Комітетом з питань стадіонів та безпеки з проведення змагань УАФ 

згідно регламентних норм ПЛ та ПФЛ. 

3. Починаючи з 1/4 фіналу стадіони команди-господаря повинні 

відповідати нормам реєстру стадіонів 3-ї та 4-ї категорії згідно 

Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу та внесені до Реєстру УАФ та Положенню про 

категорійність стадіонів. 

4. У разі невідповідності стадіону, рішення щодо перенесення приймає 

Дирекція з урахуванням рішення Комітету з питань безпеки, стадіонів та 

проведення змагань. У цьому випадку, стадіон повинен знаходитися у 

найближчому місті та/або області, у якій знаходиться стадіон.  

5. Клуби повинні не пізніше 6-ти діб після дати проведення жеребкування 

відповідного етапу змагань, надавати у УАФ на електрону адресу 

ffucup@gmail.com та cup@ffu.org.ua інформацію про місце, початок 

матчу та іншу додаткову інформацію (Додаток 2). 
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Стаття 6. Арбітраж, спостереження арбітражу, організація 

змагань та безпеки 

1. Арбітраж матчів змагань здійснюють арбітри та відео асистенти арбітра 

(ВАА-VAR),список яких затверджується Комітетом арбітрів УАФ перед 

початком змагань та перед початком весняної частини змагань для 

проведення змагань серед команд професіональних клубів відповідного 

рівня, за призначенням Комітету арбітрів УАФ. 

2. Спостереження арбітражу, контроль за організацією матчів та безпеки 

здійснюють спостерігачі арбітражу, спостерігач Відео асистентів 

арбітра, відео технології системи Відео Асистентів Арбітра (ВАА)), 

делегати матчів УАФ та офіцери безпеки УАФ, списки яких затверджує 

Комітет арбітрів УАФ, Комітет розвитку футболу в регіонах УАФ та 

Комітет із питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ 

відповідно перед початком змагань та перед початком весняної частини 

змагань для проведення змагань серед команд професіональних клубів 

відповідного рівня. 

3. Арбітр впродовж 30-ти хвилин після закінчення матчу повинен 

оформити рапорт арбітра, викласти інформацію про всі дисциплінарні 

санкції, застосовані до футболістів та/або офіційних представників 

команд і будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу. 

Упродовж 60-ти хвилин після закінчення матчу надіслати до УАФ 

ffucup@gmail.com та cup@ffu.org.ua оформлений належним чином 

рапорт арбітра у електронному вигляді. 

4. Арбітр зобов’язаний впродовж 24-х годин після завершення матчу 

надіслати рапорт арбітра рекомендованим листом до УАФ. 

5. Делегат УАФ зобов’язаний впродовж 24-х годин після завершення 

матчу надіслати електронною поштою рапорт делегата УАФ на адресу: 

delegate@uaf.ua та cup@uaf.ua і заповнити інформацію у базі на 

інтернет-порталі УАФ. 

6. Офіцер безпеки УАФ зобов’язаний впродовж 24-х годин після 

завершення матчу надіслати електронною поштою рапорт офіцера 

безпеки УАФ на адресу: security@ffu.org.ua та ffucup@gmail.com, 

заповнити інформацію у базі на інтернет-порталі УАФ. 

7. Спостерігач арбітражу, спостерігач Відео асистентів арбітра  (у разі 

використання, в окремих матчах Кубку, відео технології системи Відео 

Асистентів Арбітра (ВАА)),зобов’язаний впродовж 2-х годин після 

закінчення матчу оповістити за допомогою SMS-повідомлення голову 

mailto:Ffucup@gmail.com
mailto:cup@ffu.org.ua
mailto:delegate@uaf.ua
mailto:та%20cup@uaf.ua
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Комітету арбітрів УАФ (або особу, уповноважену Комітетом арбітрів 

УАФ) про оцінки арбітрів за якість проведення матчів. 

8. Спостерігач арбітражу, спостерігач Відео асистентів арбітра  (у разі 

використання, в окремих матчах Кубку, відео технології системи Відео 

Асистентів Арбітра (ВАА)),зобов’язаний впродовж 36-ти годин після 

закінчення матчу заповнити рапорт спостерігача арбітражу, керуючись 

методичними рекомендаціями Комітету арбітрів УАФ та на підставі 

особистого аналізу надіслати рапорт спостерігача арбітражу чи/або 

рапорт з оцінкою роботи Відео Асистентів Арбітра до Комітету арбітрів 

УАФ на електронну адресу: observer@ffu.org.ua 

 

Стаття 7. Порядок прийому спостерігача арбітражу, делегата, 

офіцера безпеки УАФ та арбітрів 

1. Клуб-господар зобов’язаний призначити офіційного представника з 

повноваженнями щодо зустрічі спостерігача арбітражу, спостерігача 

Відео асистентів арбітра  (у разі використання, в окремих матчах Кубку, 

відео технології системи Відео Асистентів Арбітра (ВАА)), делегата, 

офіцера безпеки УАФ(якщо такого призначено на матч), польових 

арбітрів, відео асистента арбітра та помічника відео асистентів арбітра (у 

разі використання, в окремих матчах Кубку, відео технології системи 

Відео Асистентів Арбітра (ВАА)), їхнього проживання, харчування і 

погодження програми перебування та безпеки. 

2. Забезпечити спостерігачу арбітражу, спостерігачу Відео асистентів 

арбітра  (у разі використання, в окремих матчах Кубку, відео технології 

системи Відео Асистентів Арбітра (ВАА)), делегату, офіцеру безпеки 

УАФ та арбітрам проживання окремо від команд учасників матчу. 

3. Поінформувати про систему безпеки команд, їхнього майна та місця 

паркування автотранспортних засобів. 

4. Надати спостерігачу арбітражу, спостерігачу Відео асистентів арбітра  (у 

разі використання, в окремих матчах Кубку, відео технології системи 

Відео Асистентів Арбітра (ВАА)), делегату, офіцеру безпеки УАФ, та 

польовим арбітрам та відео асистентам арбітра (ВАА), автотранспортні 

засоби для їх обслуговування. 

5. Надати спостерігачу арбітражу, делегату, офіцеру безпеки УАФ та 

офіцеру допінг-служби місце, яке забезпечує комфортні умови для 

виконання своїх обов’язків під час матчу.  

6. Забезпечити спостерігачу арбітражу на його вимогу перегляд 

відеозапису проведеного матчу одразу після його закінчення. У разі 
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необхідності надати спостерігачу арбітражу відеозапис проведеного 

матчу на компакт-диску протягом 24-х годин після його закінчення. 

 

 

 

 

Стаття 8. Визначення переможця 

1. Якщо в основний час матч завершився внічию, призначається 

додатковий час (2 тайми по 15 хвилин). Якщо в додатковий час не буде 

виявлено переможця, призначається серія післяматчевих 11-метрових 

ударів згідно з Правилами гри IFAB. 

 

 

Стаття 9. Відеозйомка та прес-конференція 

1. Починаючи з третього попереднього етапу після завершення матчу 

проводиться післяматчева прес-конференція за обов’язковою участю 

головних тренерів команд-учасниць матчу. 

2. Під час проведення прес-конференцій на стендах за спинами учасників 

повинні бути представлені назва та логотип Кубку України та спонсорів 

відповідно до цього Регламенту та Комерційного Регламенту Кубку 

України з футболу та Додаткам до нього. 

3. Клуби-господарі зобов’язані здійснювати відеозйомку своїх домашніх 

матчів і надавати УАФ/УАФМ безоплатно доступ до ТВ сигналу такого 

матчу в прямому ефірі.  

4. У розумінні даної статті,  клуби-господарі зобов’язані здійснювати 

відеозйомку своїх домашніх матчів і надавати УАФ/УАФМ доступ до 

ТВ сигналу відповідно до наступних технічних параметрів:  

- потокова передача в прямому ефірі або через супутник в прямому 

ефірі без будь-яких перерв чи затримок, у відповідній точці доступу, 

узгодженій сторонами;  

- відеосигнал повинен відповідати як мінімум наступним технічним 

вимогам:  

- сигнал не повинен бути погіршеним, порушеним, 

перерваним, призупиненим або іншим чином недоступним 

протягом сукупного періоду в двадцять (20) секунд або довше 

порівняно з подіями на полі, на кожен матч; 

- виробництво сигналу, як мінімум однією (1) HD камерою 

- роздільна здатність відео: 1280x720p;  
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- відео кодек: h264;  

- аудіокодек: ACC або MP3;  

- бітрейт відео: 1500 - 2500 кб/с;  

- бітрейт аудіо: 64-128 кб/с;  

- протокол потоку: RTMPL. 

5. Клуби мають право за власний рахунок покращувати параметри ТВ 

виробництва, якщо це не впливатиме на вчасну та якісну передачу 

такого покращеного ТВ сигналу УАФ/УАФМ». 

 

 

Стаття 10. Відповідальність клубу, офіційних представників та 

футболістів 

1. Клуби та офіційні представники, спостерігачі арбітражу, спостерігачі 

відео асистентів арбітра, польові арбітри, відео асистенти арбітра 

зобов’язані дотримуватися Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – 

дисципліна і повага» та вести непримиренну боротьбу з проявами 

корупції, расизму, обману і шантажу, спробами використання гри в 

особистих інтересах. 

2. Офіційні представники клубу та футболісти не мають права втручатися 

в дії спостерігача арбітражу, спостерігача відео асистентів арбітра, 

польових арбітрів та/або відео асистентів арбітра. 

3. Клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників, 

футболістів та глядачів своєї команди. 

4. За невиконання вимог статутних і регламентних документів до клубу 

і/або його офіційних представників, футболістів застосовуються 

дисциплінарні санкції. 

 

 

Стаття 11. Попередження, вилучення та дисциплінарні санкції 

1. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік дисциплінарних санкцій, що 

застосовуються арбітром (жовтих та червоних карток), і нести за це 

відповідальність. 

2. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром у матчах змагань, 

ведеться окремо для кожної категорії змагань (чемпіонат України серед 

команд клубів Прем’єр ліги, першої та другої ліги, чемпіонат України 

серед команд клубів другої ліги, Кубок України). 

3. При переході відстороненого футболіста з одного клубу ПЛ, ПФЛ, 

ААФУ до іншого клубу ПЛ, ПФЛ, ААФУ відсторонення не анулюються 
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(зберігають чинність та враховуються при обліку) за винятком випадків, 

визначених у п.19 цієї статті.  

4. При переході футболіста протягом сезону з однієї асоціації (ліги) до 

іншої попередження та відсторонення за жовті картки не переносяться 

та не анулюються (зберігаються в тій категорії змагань, де були 

отримані). 

5. За кожні дві жовті картки, отримані у матчах Кубку України, футболіст 

підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у 

матчі Кубку України без рішення КДК УАФ. Дане відсторонення не 

розповсюджується на фінальний матч Кубку України. 

6. За дві жовті картки, отримані в одному матчі змагань, футболіст 

підлягає відстороненню на один матч. Дві жовті картки, отримані в 

одному матчі, при обліку враховуються як червона картка і не 

враховуються при підрахунку загальної кількості попереджень. 

Відсторонення відбувається у змаганнях, в яких була отримана червона 

картка, без рішення КДК УАФ.  

7. За червону картку, отриману за позбавлення суперника очевидної 

можливості забити м’яч, футболіст підлягає відстороненню на один 

матч. Відсторонення відбувається у змаганнях, в яких була отримана 

червона картка без рішення КДК УАФ. 

8. Футболіст, який отримав червону картку (за винятком пп. 6 та 7 цієї 

статті), не має права брати участі в офіційних матчах до рішення КДК 

УАФ та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії 

відсторонення футболіста від участі у змаганнях розпочинається з 

моменту вилучення футболіста з поля. 

9. Відсторонення футболіста, призначене рішенням КДК УАФ, 

відбуваються в матчах команди, за яку заявлений футболіст. При цьому 

футболіст не має права брати участь в будь-яких змаганнях ПЛ, ПФЛ, 

ААФУ до закінчення терміну відсторонення. 

10. Якщо футболіст повинен відбути відсторонення згідно з пунктами 5, 6, 7 

даної статті та при цьому він підпадає під дію дисциплінарних санкцій, 

передбачених Додатком 5 Дисциплінарних правил УАФ, то 

послідовність відбуття відсторонення буде наступною: 

10.1. згідно з рішенням КДК УАФ; 

10.2. згідно з пунктами 5, 6 даної статті; 

10.3. згідно з пунктами 7, 8, 9 даної статті. 
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11. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив відповідне 

порушення, що не відображено у рапорті арбітра, має право брати участь 

у матчах до рішення КДК УАФ. 

12. Якщо 5 (п’ять) і більше представників однієї команди, у тому числі 

офіційні особи, в одному матчі отримали санкції від арбітра, до клубу 

застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді обов'язкового 

грошового внеску в таких сумах: 

- Прем’єр-ліга – 1 250 грн; 

- перша ліга – 750 грн.; 

- друга ліга, ААФУ – 500 грн. 

13. Якщо перерваний матч дограється, жовті картки, отримані футболістами 

в цьому матчі, не скасовуються. 

14. Якщо матч переграється, жовті картки, отримані футболістами у цьому 

матчі, скасовуються. 

15. Якщо в матчі одній із команд згодом зараховується технічна поразка, 

жовті та червоні картки, отримані футболістами в цьому матчі, не 

скасовуються. 

16. Якщо матч дограється або переграється, червоні картки, отримані 

футболістами в цьому матчі, не скасовуються. 

17. Якщо матч не відбувся з будь-якої причини, цей матч не враховується у 

кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку із 

відстороненням. 

18. Якщо матч перерваний з будь-якої причини, цей матч враховується у 

кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку із 

відстороненням. 

19. По завершенні сезону жовті картки та відсторонення за отримані жовті 

картки анулюються. 

20. Якщо кількість матчів, на які відсторонений футболіст, перевищує 

кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідний 

залишок матчів переноситься на наступний сезон за винятком випадків, 

визначених у п. 19 цієї статті. 

 

 

Стаття 12. Фінансові умови 

1. Клуби оплачують усі витрати, пов’язані з участю команд у змаганні. 

Клуби, команди яких є учасницями фінального матчу, оплачують проїзд 
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до місця проведення матчу й у зворотному напрямку, а також за 

харчування і проживання у місці проведення матчу. 

2. На всіх етапах змагань сплату коштів, пов’язану з проведенням 

арбітражу, спостереженням арбітражу, організацією матчу та безпеки 

проводить УАФ за нормами виплат та компенсацій, визначених 

Додатком №1 до цього Регламенту. 

3. Склад офіційних осіб фінального матчу складають: арбітр, два асистенти 

арбітра, 4-й арбітр, резервний асистент арбітра, спостерігач арбітражу, 

делегат матчу та офіцер безпеки. Сума винагороди резервного асистента 

арбітра відповідає нормам 4-го арбітра, які визначаються у Додатку №1 

до цього Регламенту. 

 

 

Стаття 13. Нагородження  

1. Нагородження команд проводить УАФ. 

2. Клуби-учасники фінального матчу Кубку України не пізніше ніж за 5 діб 

до дати нагородження надають до УАФ списки осіб для нагородження 

відповідно до заявкових листів команд. 

3. Команда, що перемогла у фіналі, нагороджується перехідним призом 

«Кубок України з футболу», дипломом та вимпелом УАФ. Футболісти 

та офіційні особи команди-переможця нагороджуються медалями 

«Володар Кубка України з футболу». 

4. Команда-фіналіст Кубку України нагороджується дипломом і вимпелом 

УАФ. Футболісти та офіційні особи команди нагороджуються медалями 

«Фіналіст Кубку України з футболу». 

5. Максимальна кількість футболістів та офіційних представників команди, 

які нагороджуються відповідними нагородами, становить 50 осіб. 

Виготовлення додаткових комплектів нагород не передбачено. 

6. Делегат УАФ, офіцер безпеки УАФ, спостерігач арбітражу та арбітри, 

спостерігач арбітражу VAR та арбітри VAR, які проводили фінал Кубку 

України, нагороджуються дипломами і вимпелами УАФ. 

7. Перехідний приз «Кубок України з футболу» клуб-володар отримує на 

один рік. УАФ укладає з клубом-володарем договір відповідального 

зберігання цього призу. В рамках договору клуб-володар перехідного 

призу «Кубок України з футболу» у разі звернення УАФ у терміни дії 

договору зобов’язаний надати їй перехідний приз, з метою проведення 

PR та промоакцій, проведення трофі-турів із залученням спонсорів 

турніру. Термін, на який надається перехідний приз та його доставка до 
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УАФ визначаються у додатковій угоді до договору відповідального 

зберігання. 

8. Клуб-володар несе відповідальність за ушкодження або втрату призу 

«Кубок України з футболу» і повинен самостійно доставити його до 

УАФ не пізніше ніж за один місяць до фінального матчу змагального 

сезону. 

 

 

Стаття 14. Прикінцеві положення 

 

1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Дирекція і надає 

Виконавчому комітету УАФ для затвердження. 

 


