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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

При тлумаченні цього Регламенту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином: 

Арбітр – Особа, призначена УАФ для проведення матчу, якій надані 
виключні повноваження щодо застосування та трактування 
Правил гри. 

База даних УАФ 
(далі – БД УАФ) 

– Сукупність інформації (в електронному форматі) про 
футболістів, команди, клуби, інших суб’єктів футболу та 
змагання, що проходять під егідою УАФ. Веб ресурс: db.uaf.ua 
/ гість  

Відділ жіночого 
футболу УАФ 

–  
       

Структурний підрозділ УАФ, який здійснює організацію та 
проведення Всеукраїнських змагань з жіночого футболу.  

Вільний агент – Футболіст, який не перебуває в трудових відносинах із жодним 
клубом і має право безперешкодно укладати контракт із будь-
яким клубом. 

Всеукраїнська 
Асоціація жіночого 
футболу (ВАЖФ) 

– Асоційований член УАФ, який спільно з УАФ здійснює 
організацію та проведення Всеукраїнських змагань з жіночого 
футболу 

Глядач/ 
вболівальник 

– Фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі з 
метою його перегляду. 

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, за якого 
забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди 
такими джерелами безпеки. 
 

Громадський 
порядок 

– Сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні 
умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, 
установ і організацій під час підготовки та проведення 
футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і 
реалізації правових та етичних норм. 

Делегат УАФ  – Головна офіційна особа матчу, призначена УАФ для 
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. 

Дисциплінарні 
правила УАФ 

–  Уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних 
стягнень. 

Дисциплінарні 
санкції 

–  Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних 
стягнень. 

Допінг-контроль – Процедура, яка включає: планування, проведення тестування, 
збирання біологічних зразків футболістів, зберігання та 
транспортування їх до лабораторії, аналіз, обробку 
результатів, слухання справи і порядок та умови апеляції. 

ДЮСЗ – Дитячо-юнацький спортивний заклад, що має статус 
юридичної особи відповідно до законодавства України, 
забезпечує навчально-тренувальний процес та бере участь у 
змаганнях з футболу, або футбольна школа (незалежно від 
форми власності), підпорядкована клубу. 

Заявка на участь у 
змаганнях 

–  Процедура надання клубом до УАФ заявкових документів 
згідно з вимогами Регламенту та внесення їх до бази даних 
УАФ. 

Заявковий період – Період, визначений УАФ, для заявки футболістів. 
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Засоби масової 
інформації (ЗМІ) 

– Розгалужена мережа установ, що займаються збором, 
обробкою та поширенням інформації. У цю мережу входять 
телебачення, радіо, преса (газети, журнали, книги), Інтернет, 
інформаційні агентства, кінодокументалістика. 

Ігрова зона – Зона навколо футбольного поля, де розташовані місця для 
тренерів, запасних футболістів (технічна площа), асистентів 
арбітра матчу, юних футболістів, які подають м’ячі, медичного 
персоналу, представників правоохоронних органів та 
акредитованих ЗМІ тощо. 

Календар змагань – Розклад матчів змагань. 

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, згідно Календаря змагань. 

Комітет жіночого 
футболу УАФ 

–        Постійно діючий орган УАФ. 

Кубок – Змагання з вибуванням за участю команд професіональних та 
аматорських клубів/команд 

Контракт –  Форма трудової угоди між футбольним клубом та його 
працівником з усіма додатками, змінами і доповненнями, 
укладеної відповідно до законодавства України, Регламенту 
УАФ зі статусу і трансферу футболістів та інших документів 
ПФЛ, УАФ, ФІФА та УЄФА. 

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. 

Матч – Гра, що проводиться в межах змагань, включаючи основний 
ігровий час, додатковий час, серію післяматчевих 
одинадцятиметрових ударів (пенальті). 

Міжнародний 
трансфер 

–  Перехід футболіста з клубу однієї національної футбольної 
асоціації (федерації, футбольного союзу) до клубу іншої. 

Міжнародний 
трансферний 
сертифікат 

– Документ, який надає право футболістові на перехід з клубу 
однієї національної футбольної асоціації (федерації, 
футбольного союзу) до клубу іншої. 

Організатор 
футбольного матчу 

– Міжнародна федерація футбольних асоціацій (далі – ФІФА), 
Спілка європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА), 
Українська асоціація футболу, їхні колективні члени, під 
егідою яких проводиться футбольний матч, футбольний клуб, 
а також інші організації або фізичні особи, які на законних 
підставах виконують функції щодо організації футбольного 
матчу 

Офіційна особа –  Уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від імені 
УАФ.  

Офіційні особи 
матчу 

– Арбітр, асистенти арбітра, 4-й арбітр, спостерігач арбітражу, 
особа, відповідальна за безпеку, а також будь-які інші особи, 
призначені УАФ, для виконання обов’язків у зв’язку із 
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проведенням матчу. 

Офіційний 
представник 

–  Особа, яка є представником клубу і яку внесено до заявкового 
листа та/або до рапорту арбітра. 

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 був зареєстрований, починаючи 
з дванадцятирічного віку. 

Посвідчення 
учасника змагань 

– Документ встановленого зразка, який видається офіційним 
представникам клубу, прізвища яких внесені до заявкового 
листа, та засвідчує право власника під час матчу перебувати у 
межах технічної площі. 

Правила гри –  збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою 
футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під 
час матчу. 

Протест – Письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних з 
недотриманням Правил гри або порушеннями положень 
Регламенту, пов’язаних з проведенням матчу. 

Професіонал  – Це футболіст, який уклав письмовий контракт з 
професіональним клубом та отримує за свою діяльність у 
футболі винагороду, що перевищує його фактичні витрати. 

Расизм – будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, 
основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, 
національного чи етнічного походження, метою або наслідком 
яких є знищення або применшення визнання, використання чи 
здійснення на рівних засадах прав людини та основних 
свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи 
будь-яких інших галузях суспільного життя. 

Регламент – Звід уніфікованих вимог та положень, обов’язкових для 
виконання учасниками відповідних змагань, що встановлюють 
та регулюють порядок проведення Всеукраїнських змагань з 
футболу серед жіночих клубів.  

Реєстрація 
футболіста 

– Внесення до бази даних (БД) УАФ та видача Паспорта 
футболіста. 

Сезон – Період, від початку заявкового періоду до затвердження 
підсумків відповідного змагання. 

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 містить усі 
приміщення (зокрема ті, для доступу до яких потрібна 
акредитаційна картка), споруди в межах огорожі зовнішнього 
периметру і (в дні матчів і в будь-який день, коли на стадіоні 
відбувається будь-яке офіційне тренування команд) 
повітряний простір над спорудою.  Споруда включає також всі 
території паркування, зони VIP 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. 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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Статус «вільного 
агента» 

– Статус, наданий футболісту, за яким він має право 
безперешкодного переходу (трансферу) до іншого клубу. 

Статутні та 
регламентні 
документи 

– Статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи 
юридичних осіб, УАФ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані 
Міжнародною Радою футбольних асоціацій, інші документи, 
передбачені статутними нормами. 

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. 

Технічна площа – Територія, обладнана спеціальними лавами для запасних 
гравців та офіційних осіб команди і має відповідну розмітку. 

ТОВ «УАФ 
Маркетинг» / УАФМ 

– ексклюзивний комерційний партнер УАФ, що реалізує надані 
УАФ відповідні повноваження з реалізації комерційних, медіа- 
та інших прав. 

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. 

ФІФА – Міжнародна Федерація Футбольних Асоціацій. 

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 із футболу. 

Футболіст-легіонер –  Спортсмен, який має чинний контракт з професіональним 
футбольним клубом, та який, відповідно до положень 
застосування Статуту ФІФА, не має права виступати за 
національні збірні команди України. 

 
В даному Регламенті терміни, які відносяться до фізичних осіб, 
використовуються до обох статей. Усі назви та визначення можуть 
використовуватися як в однині, так і у множині, в усіх різновидах 
футболу. 
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РОЗДІЛ I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 

 

Нормативно-правовою базою Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу 

серед жіночих клубів сезону 2020-2021 років є діючі редакції наступних 

документів: 

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»  

- Статут ФІФА. 

- Статут УЄФА. 

- Статут Громадської спілки «Українська асоціація футболу». 

- Діючі Правила гри з футболу затверджені IFAB. 

- Регламент УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 

- Дисциплінарні правила УАФ. 

- Кодекс етики і чесної гри. 

- Медичний регламент УАФ. 

- Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних 

матчів» (№3673 – VI від 08.07.2011р.). 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів» (№ 2025 від 18.12.1998 р.). 

- Постанова Кабінету Міністрів України. «Про затвердження порядку 

організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки  під час проведення футбольних матчів» (№ 341 від 18.12.2012р) .  

- Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних 

матчів. 

- Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань 

з футболу УАФ. 

- Закон України «Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних 

змагань корупційних правопорушень». 

 

Стаття 2.  

МЕТА РЕГЛАМЕНТУ 

 

1. Метою Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих клубів 

сезону 2020-2021 років (далі - Регламент) є визначення принципів 

організації та проведення змагань з футболу серед жіночих команд: 

Чемпіонат України серед клубів Вищої ліги (далі Чемпіонат Вищої ліги), 

Першої ліги (далі Чемпіонат Першої ліги-згідно додатку №1), розіграшу 

Кубка України (далі Кубок України - згідно додатку №2) під егідою 

Громадської спілки «Українська асоціація футболу» (далі - УАФ), порядку, 

норм та правил відносин між суб’єктами жіночого футболу на основі 

створення системи взаємодії прав, обов’язків і відповідальності юридичних 

та фізичних осіб. 
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Стаття 3.   

ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

 

1. Організація та проведення змагань у відповідність до вимог регламентуючих 

документів ФІФА, УЄФА та УАФ. 

2. Встановити порядок здійснення керівництва і контролю, організації та 

проведення змагань. 

 

Стаття 4.  

МЕТА ЗМАГАНЬ 

 

1. Метою змагань є популяризація і подальший розвиток жіночого футболу в 

Україні та забезпечення необхідного рівня майстерності футболістів для 

успішного виступу збірних команд України у міжнародних змаганнях. 

 

Стаття 5.  

ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких 

спортивних закладах, групах спортивного вдосконалення і відповідно 

підвищення рівня майстерності футболістів. 

2. Удосконалення спортивної майстерності та продовження їх футбольної 

освіти. 

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних і 

збірних команд України у міжнародних змаганнях. 

4. Визначення чемпіонів (переможців), призерів  та розподіл місць інших 

команд у турнірних таблицях за підсумками  змагань. 

5. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань та 

глядачів. 

6. Виявлення талановитих футболісток та поповнення резерву збірних команд 

України. 

 

РОЗДІЛ IІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 6.  

КЕРІВНИЦТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. У відповідності до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” виключне 

право на загальне керівництво і контроль, організацію та проведення 

змагань покладається безпосередньо на УАФ. 

2. Змагання проводяться у відповідності до принципів “Чесної гри”, згідно  з 

календарем змагань.  

3. Організацію та проведення змагань  здійснює Українська асоціація футболу, 

структурний підрозділ УАФ - відділ жіночого футболу УАФ (далі - Відділ) та 

Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу (далі – ВАЖФ). 
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Стаття 7. 

ПРАВА НА ДАНІ ЗМАГАННЯ 

 

1. УАФ та ТОВ «УАФ Маркетинг» є єдиними власником усіх прав на дані, будь-

яку інформацію та статистичні дані, включаючи бетінгові права (право на 

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

тоталізатори 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

правила поведінки та відвідування стадіонів, квитки та акредитацію. 

 

Стаття 8.  

СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Чемпіонат Вищої ліги сезону 2020-2021 років проводиться в два етапи:  

1.1. На першому етапі всі команди грають матчі в одне коло                 

 згідно затвердженого календаря.  

1.2. За підсумками першого етапу, залежно від зайнятих місць у     

 турнірній таблиці, формується дві групи по 6 команд, які зіграють ще 

 два ігрових кола (вдома / на виїзді) згідно затвердженого календаря: 
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 Група 1  (місця з 1-го по 6-е – визначають чемпіона та призерів Вищої 

 ліги та команду, яка братиме участь у жіночій Лізі Чемпіонів УЄФА 

 2021-2022.) 

 Група 2 (місця з 7-го по 12-е – визначають команди, які         

 залишать  Вищу лігу.) 

1.3. Спортивні показники, здобуті на першому етапі, зберігаються. 

2. Матчі чемпіонату Вищої ліги проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-ти 

хвилинною перервою. 

3. За підсумками Чемпіонату України Вищої ліги сезону 2020-2021 років 

команди, які посіли 11 та 12 місця переходять до Першої ліги. 

4. За підсумками Чемпіонату України Першої ліги сезону 2020-2021 років 

команди, які посіли перше та друге місця, здобувають право грати в 

Чемпіонаті України серед жіночих клубів Вищої ліги сезону 2021-2022 років.  

5. Якщо команди(а) Вищої ліги знімається зі змагань, або команди(а) Першої 

ліги відмовляється підвищуватись у класі, то можливість грати у Вищій лізі 

надається команді, яка посіла третє або четверте місце у Першій лізі. В цих 

випадках рішення приймається Комітетом з урахуванням стану 

інфраструктури та інших критеріїв для клубів Вищої ліги. 

6. Футболістам клубу, який вибув або був знятий з Чемпіонату Вищої ліги, 

надається статус «вільного агента» без компенсації. 

 

Стаття 9.  

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЧІВ 

 

1. Календар матчів визначається шляхом жеребкування і затверджується 

керівництвом Української асоціації футболу. 

2. Після жеребкування і надання клубами пропозицій щодо дат домашніх 

матчів відносно базових днів турів та узгодження клубами резервних дат 

матчів під час проведення міжнародних заходів збірних команд України та 

клубів, календар надається керівництву УАФ для затвердження. Якщо клуби 

не прийдуть згоди, дату перенесеного матчу призначає Відділ. 

3. Матчі проводяться на стадіонах команд, вказаних у календарі першими. 

4. Перенесення матчів за рамки туру допускаються у випадках: 

а) форс-мажорних обставин; 

б) відрядження 2 (двох) і більше футболістів однієї з команд - учасниць 

матчів у заходах збірних команд України, Ліги Чемпіонів УЄФА, 

Чемпіонатів Європи та світу серед студентів. 

5. Зміна дати проведення матчу, крім випадків передбачених п. 4 а, б цієї 

статті можлива лише за наявності поважних причин та згоди обох клубів. 

6. Право на перенесення матчів належить Відділу. 

7. Перенесення (проведення) матчів на стадіон команди-гостей не 

дозволяється. 

8. Проміжок між матчами не може бути менше двох днів (враховуючи матчі 

Кубка України). 

9. Клуби, які планують проводити міжнародні товариські матчі або контрольні 

поєдинки між іншими українськими жіночими клубами, зобов’язані за 5 днів 

до початку матчу повідомити про це Відділ (на електронну адресу 
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ffuwomen@gmail.com), однак такі матчі не повинні порушувати календарі 

змагань або плани підготовки і виступів національних збірних команд. 

10. У разі участі команди клубу в міжнародному матчі на території національної 

асоціації – члена УЄФА з командою клубу, що належить до національної 

асоціації – члена УЄФА, такий клуб зобов’язаний повідомити Відділ 

відповідним листом про зазначену подію, дату та місце її проведення 

(стадіон матчу). 

11. У разі участі команди клубу в міжнародному турнірі, згідно вимог УЄФА, 

такий клуб зобов’язаний повідомити Відділ відповідним листом (на 

електронну адресу ffuwomen@gmail.com) про турнір із зазначенням списку 

учасників змагання (вказуючи національну футбольну асоціацію, до якої 

належать учасники турніру), надіславши регламент турніру (англійською 

мовою). 

12. Матчі останнього туру Чемпіонату Вищої ліги проводяться в один день та 

час відповідно. Проте, якщо окремі матчі не можуть безпосередньо вплинути 

на результати та турнірне становище інших команд, Відділ може ухвалити 

рішення щодо проведення матчу в інший час відносно інших матчів 

відповідного туру. 

 

Стаття 10. 
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОМАНД У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ 
 
1. Місця команд у Чемпіонаті Вищої ліги  визначаються за  сумою очок, 

набраних в усіх матчах.  

2. За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку 

очки не нараховуються. 

3. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має кращі показники:  

а) за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою); 

б) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у матчах між 

собою; 

в) за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах; 

г) за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах;  

д) за найменшими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, 

вилучення – 3 бали) в усіх матчах. 

е) за жеребом. 

 

Стаття 11. 

НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1. Нагородження переможців та призерів Чемпіонату Вищої ліги проводить 

УАФ та ВАЖФ. 

2. Команда, яка посіла перше місце в Чемпіонаті одержує звання «Чемпіон 

України». Вона нагороджується кубком «Чемпіон України», дипломом УАФ. 

Футболісти, тренери та керівники команди нагороджуються медалями 

відповідного ступеню та ґатунку (38 осіб). 

3. Команди, що посіли друге та третє місця в Чемпіонаті Вищої ліги, 

нагороджуються відповідними Кубками та дипломами УАФ. Футболісти, 

mailto:ffuwomen@gmail.com
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тренери та керівники команд-призерів нагороджуються медалями 

відповідних ступенів та ґатунку    (38 осіб). 

4. Кращий бомбардир Чемпіонату України Вищої ліги нагороджується 

пам’ятним призом УАФ.  

 

РОЗДІЛ IІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 12. 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ. 

 

1. Учасниками змагань є професіональні жіночі футбольні (спортивні) клуби,  

які  за спортивним принципом отримали право брати участь у Чемпіонаті 

України серед жіночих клубів Вищої ліги . 

2. Офіційне підтвердження клубу щодо участі в чемпіонаті України у Вищій лізі 

є свідченням безумовної згоди неухильного виконання статутних норм ФІФА, 

УЄФА, УАФ та чинного Регламенту.  

3. Клуби, які не надали офіційного підтвердження від клубу та обласної / 

регіональної асоціації на участь у Чемпіонаті України Вищої ліги та/або не 

надали заявочну документацію у відповідності до вимог статті 16 даного 

Регламенту до змагань не допускаються. 

4. У чемпіонаті України серед жіночих клубів Вищої ліги сезону 2020-2021 років 

приймають участь 12 команд.  

5. У складі команди клубу на полі під час матчу Чемпіонату України Вищої ліги 

може перебувати  одночасно не більше 7 (семи) футболістів-легіонерів. 

6. В чемпіонаті Вищої ліги беруть участь футболісти, яким виповнилося 15 

років (на момент закінчення заявкового періоду) і старші. 

7. У Чемпіонаті України серед жіночих клубів Вищої ліги  може брати участь 

лише одна команда від клубу/організації.  

8. Участь клубів Вищої ліги у розіграші Кубку України є обов’язковою. У разі 

відмови від участі до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. 

9. Клуб Вищої ліги зобов’язаний утримувати власний дитячо-юнацький 

спортивний заклад, який культивує дівочий футбол або мати договір про 

співпрацю з ДЮСЗ. 

10. Клуб Вищої ліги зобов’язаний забезпечити участь команд ДЮСЗ у 

регіональних або Всеукраїнських змаганнях з дівочого футболу. 

11. Клуб Вищої ліги обов’язково зобов’язаний мати власний сайт  в мережі 

інтернет, постійно оновлювати інформацію щодо анонсів, звітів матчів            

(згідно п.9 ст.18), новин з життя клубу та нести відповідальність за будь-яку 

інформацію, розміщену на ньому. Права на сайт та доменне ім’я (символьну 

адресу) належить клубу. 

12. Не виконання пунктів  2,3,9,10,11 – не дає право на заявку клубу до змагань. 
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Стаття 13. 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

1. Клуб (команда) за рахунок різних джерел фінансування несе всі витрати, 

пов’язані з його(її) участю у змаганнях.  

2. Винагороду за арбітраж та спостереження за арбітражем офіційних осіб 

матчу (спостерігача арбітражу, арбітра, двох асистентів та 4-го арбітра) 

забезпечує УАФ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за 

арбітраж та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу 

серед жіночих та дівочих команд». 

3. Суми винагород за арбітраж та спостереження арбітражу матчів 

Всеукраїнських змагань з футболу серед жіночих та дівочих команд сезону 

2020-2021 років встановлюються УАФ. 

4. Якщо матч не відбувся за вини однієї з команд, виплата винагороди за 

арбітраж та спостереження арбітражу здійснюється як за виконану роботу, 

за умови, що спостерігач арбітражу та арбітри прибули на місце проведення 

матчу. 

 

Стаття 14. 

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Матчі Чемпіонату Вищої ліги проводяться на стадіонах, заявлених клубом на 

відповідний змагальний сезон. Стадіони повинні бути класифіковані 

Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ за 

категорією не нижче 1 та відповідати вимогам цього Регламенту та 

Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу УАФ та внесені до «Реєстру стадіонів УАФ» для 

Всеукраїнських змагань з футболу. (Додаток № 4) 

2. Проведення матчів на стадіонах, що не внесені до заявки клубів або не 

відповідають вимогам цього Регламенту та/або Регламенту інфраструктури 

стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ, 

заборонено.  

3. На стадіонах при проведенні спортивних заходів повинні забезпечуватися 

безпека життя і здоров'я учасників змагань і глядачів, а також збереження їх 

майна та дотримуватися: санітарно-гігієнічних норм, вимоги пожежної 

безпеки, електро- і вибухонебезпеки, екологічної безпеки, по забезпеченню 

правопорядку і суспільної безпеки та ін. 

4. Футбольне поле повинно: 

а)  відповідати вимогам «Правилам гри»; 

б)  мати рівний суцільний трав’яний або штучний покрив; 

в)  мати розміри – 105х68 м, мінімальні – 100х60 м. 

5. Матч може бути зіграний на полі зі штучним покриттям при наступних 

умовах: 

‒  на ігровому полі встановлений штучний газон, який має сертифікат 

якості виробника, 

‒  стадіон внесено до реєстру стадіонів (Додаток №4), на яких 

дозволено проводити матчі. 
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6. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу забороняється: 

6.1.  Продаж алкогольних напоїв (крім пива). 

6.2. Продаж будь-яких напоїв у скляній тарі. 

6.3. Реклама тютюнових компаній. 

6.4. Куріння на трибунах, у технічній зоні, ігровій зоні та адміністративних 

приміщеннях. 

6.5. Агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного 

роду політичні дії. 

6.6. Використання піротехнічних засобів. 

6.7. Використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

без отримання відповідного дозволу. 

6.8. Пропаганда та прояви у будь-яких формах ідей расизму, ксенофобії, 

нацизму, неонацизму тощо. 

6.9. Проникнення глядачів до ігрової зони. 

6.10. Використання лазерних, світлових пристроїв, а також іншого 

обладнання, яке може завадити проведенню матчу. 

 

Стаття 15. 

СТАТУС УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ:  ФУТБОЛІСТА, ТРЕНЕРА ТА ЛІКАРЯ  

 

1. Футболіст, який бере участь у змаганнях під егідою УАФ, має статус 

футболіста-професіонала (Вища ліга) або футболіста-аматора (Перша ліга). 

2. Діяльність футболіста-професіонала регулюється чинним законодавством 

України, статутними і регламентними документами ФІФА, УЄФА, УАФ та 

Регламентом УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 

3. Професіонал – це футболіст, який уклав письмовий контракт з 

професіональним клубом та отримує за свою діяльність у футболі 

винагороду, що перевищує його фактичні витрати. 

4. Футболіст отримує статус професіонала і відповідні права та обов’язки з 

моменту укладання контракту з професіональним клубом з метою участі у 

змаганнях Вищої ліги. 

5. Всі питання пов’язані зі статусом футболіста, трудовими відносинами, 

трансферами, переходами та орендою (інше) футболістів розглядає Комітет 

з питань статусу і трансферу футболістів УАФ та регулюються Регламентом 

УАФ зі статусу і трансферу футболістів. 

6. Компенсаційні розрахунки клубу з ДЮСЗ за підготовку футболістів у 

жіночому футболі викладено в  Додатку №5 цього Регламенту. 

7. Статус тренерів та лікарів у частині контрактних взаємовідносин з клубом 

прирівнюється до статусу футболістів-професіоналів. 

8. Обов’язковими умовами для виконання обов’язків головного тренера 

футбольної команди (клубу) Вищої ліги з сезону 2020-2021 років є наявність 

ліцензії тренера з футболу категорії «В»-диплому УЄФА або категорії «С»-

диплом з подальшим навчанням (надати лист від клубу з датою зарахування 

на навчання) на категорію «В»-диплому УЄФА на протязі поточного сезону.  

9. Особи, які не відповідають вимогам п.8 даної статті не мають права 

виконувати функції головного тренера в матчах команд Вищої ліги.  
10. Кожна футбольна команда\клуб в обов’язковому порядку повинна мати у 

складі лікаря, який супроводжує команду на матчах, тренуваннях і 
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навчально-тренувальних зборах. Лікар повинен мати вищу медичну освіту 

або сертифікат Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю 

«Лікар зі спортивної медицини». 
 

Стаття 16. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. Футболіст, який має бажання брати участь у матчах в якості футболіста-

професіонала за один з клубів, повинен бути зареєстрований в Базі даних 

УАФ (далі - БД УАФ). 

2. Реєстрація являє собою видачу «ID картки футболіста» (паспорт 

футболіста), що надає йому право брати участь у чемпіонатах та розіграші 

Кубка України. Заявка футболіста на участь у змаганнях проводиться у 

терміни, встановлені УАФ. 

3. Підставою для внесення футболіста в заявковий лист команди є контракт, 

укладений з клубом, підписана заява про реєстрацію (Додаток №6) та «ID 

картка футболіста» (паспорт футболіста). 

4. Футболіст-легіонер та футболіст, МТС (міжнародний трансферний 

сертифікат) якого знаходиться в іншій національній асоціації, може бути 

заявлений, але приймати участь у матчі – може  після отримання МТС. 

5. Для участі у змаганнях клуб повинен надати до Відділу жіночого футболу 

УАФ всю необхідну заявкову документацію, встановлену цим Регламентом. 

6. Уся заявкова документація оформлюється винятково державною мовою. 

7. Команда (клуб, організація, офіційний представник), які мають 

заборгованість перед УАФ, регіональними федераціями футболу або 

клубами до заявки та участі у змаганнях не допускаються. 

8. Заявка команд та футболістів на участь у змаганнях Чемпіонату України  

Вищої ліги сезону 2020-2021 років проводиться у два заявкові періоди: 

 перший заявковий період на сезон 2020-2021 років – з 01.08 по 

30.09.2020 р. (Вища та Перша ліги); 

 другий заявковий період на сезон 2020-2021 років -  з 22.02 по 

22.03.2021 р. (Вища та Перша ліги); 

9. До заявкового листа дозволяється вносити 30 гравців та 8 офіційних осіб 

клубу (команди). Наявність в заявці головного тренера, асистента тренера 

та лікаря є обов’язковою (Стаття 15). Обов’язково - лікар з вищою медичною 

освітою або мати сертифікат Міністерства охорони здоров’я України за 

спеціальністю «Лікар зі спортивної медицини». 

10. У заявковому листі клуба Вищої ліги обов’язково зазначаються постійні 

номери гравців на поточний ігровий сезон (від першого до дев’яносто 

дев’ятого). Зміна номеру можлива лише під час заявкового періоду. 

11. Назва команди в заявковому листі має збігатися з назвою в статуті клубу.  

12. Надрукована державною мовою заявкова документація команд підписується 

керівником клубу, головним тренером, лікарем клубу, завіряється печатками 

клубу, лікувального закладу та обласної асоціації/федерації футболу. 

13. Разом із оригіналами заявкових листів  відповідного зразку (2 екземпляри) 

до Відділу надаються: 
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13.1. Статут клубу, свідоцтво реєстрації клубу, тощо (копії). 

13.2. Заявлені стадіони, які  класифіковані УАФ за категорією не нижче 1 та 

відповідати вимогам цього Регламенту, Регламенту інфраструктури 

стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ та 

внесені до «Реєстру стадіонів УАФ» для Всеукраїнських змагань з 

футболу. (Додаток № 4). 

13.3. Документи, що засвідчують право власності (користування) стадіоном, 

на якому команда клубу буде проводити матчі або договір про оренду 

основного та резервного(их) стадіонів, включених до «Реєстру 

стадіонів УАФ» для Всеукраїнських змагань з футболу. (Додаток № 4). 

13.4. Копії «Акту (сертифікат) про відповідність спортивних споруд 

технічним нормам» (для основного та резервного стадіонів). Для 

стадіонів, на яких проводяться офіційні матчі, вказаний акт 

оновлюється один раз на рік. (Додаток № 3 Регламенту 

інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з 

футболу УАФ). 

13.5. Скан-копію паспорту громадянина (перша і друга сторінки та 

прописка) або скан-копію паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у формі ID картки (з обох сторін) (в 

електронному вигляді у форматі ПІБ_passport.PDF).  

13.6. Скан-копію закордонного паспорту (перша сторінка) у разі відсутності 

паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у 

формі ID картки (в електронному вигляді у форматі 

ПІБ_international.PDF).  

13.7. Скан-копії підписаних заяв (Додаток №6) футболістами про 

проведення реєстрації у Базі даних УАФ з обов’язковим заповненням 

контактної інформації (прописка, телефон, електронна пошта) (в 

електронному вигляді у форматі ПІБ_zayava.PDF). Футболіст без 

підписаної заяви не має права бути заявленим за клуб. 

13.8. Портретні кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5, формат jpg) кожного 

футболіста та офіційного представника клубу, керівного складу в 

клубній формі надати в електронному вигляді (на e-mail 

ffuwomen@gmail.com або на USB носію). 

13.9. Командне фото в ігровій формі станом на початок нового ігрового 

сезону (на електронну адресу ffuwomen@gmail.com).  

13.10. Історична довідка клубу на одному аркуші A4 із зазначенням здобутків 

клубу за підписом уповноваженої особи клубу. 

13.11. Оригінали контрактів  футболістів, тренерів та інших фахівців (у трьох 

примірниках).  Після реєстрації один примірник повертається в клуб, 

другий примірник клуб в обов’язковому порядку зобов’язаний видати 

футболісту або батькам, які давали нотаріальну згоду на підписання 

договору, ще один – залишається у Відділі. 

- У разі змін умов контракту (поновлення, зміна строку дії, розірвання 

тощо) клуб надає до Відділу інформацію протягом 15-ти днів з 

моменту їх впровадження. 

- До клубу, який не надав Відділу інформацію щодо укладення 

контракту та/або інформацію щодо змін умов контракту протягом     

15-ти днів з моменту їх впровадження, застосовуються санкції. 
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13.12. Трансферні контракти (у трьох примірниках) між клубами на перехід 

футболіста, у тому числі на правах оренди.  

13.13. Лист-звернення нового клубу щодо відзаявки гравця з клубу Першої 

ліги (у разі заявки футболіста з Першої ліги). 

13.14. Документи, що підтверджують наявність власного ДЮСЗ або договору 

про співпрацю з ДЮСЗ. 

13.15. Копії ліцензій тренерів відповідної категорії, згідно статті 15 

Регламенту. 

13.16. Копію дипломів про вищу медичну освіту, сертифікатів МОЗ для 

спортивних лікарів, згідно статті 15 Регламенту. 

13.17. Копію договору зі страховою компанією про страхування на кожного 

футболіста клубу.  

13.18. Логотип (емблему) клубу в електронну вигляді (формат – Corel, 

Photoshop) з назвою клубу/команди державною мовою. 

14. Команда, яка не надала заявкову документацію у повному обсязі відповідно 

до вимог цієї статті, не отримує список заявлених гравців та «ID картки 

футболістів» (паспорти футболістів).  
15. Клубам, які не виконали вимоги статті 16 дозаявка нових футболістів не 

дозволяється.  

 

Стаття 17. 

ЗМІНА НАЗВИ КЛУБУ (КОМАНДИ) 

 

1. Назва клубу може бути змінена тільки під час заявкового періоду, до початку 

матчів.  

2. Клуб, який змінив назву, направляє до Відділу офіційне подання та 

відповідні документи (статут). 

3. Зміна назви клубу (команди) затверджується Комітетом. 

 

РОЗДІЛ IV.  ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЧУ 

 

Стаття 18.  

ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ-ГОСПОДАРЯ ПОЛЯ  

 

1. При проведенні Всеукраїнських змагань з футболу на законних підставах в 

якості організатора матчу виступає футбольний клуб – господар поля (за 

виключенням проведення фіналу Кубку України). 

2. Клуб-господар несе відповідальність за забезпечення громадського порядку 

і громадської безпеки до, під час та після матчу на стадіоні і прилеглій до 

нього території у відповідності до норм визначеним у Законі України «Про 

затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки  під час проведення футбольних матчів» та 

згідно Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу УАФ.      

3. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані: 



#жіночийфутбол  | @uafwomen  | womensfootball.com.ua  19 
 

3.1. Забезпечити підготовку стадіону для проведення матчу у 

відповідності до регламентуючих документів УАФ. 

3.2. Надати футбольне поле за день до матчу, на якому він відбудеться 

для проведення одного тренування протягом 45 хвилин (за 

домовленістю сторін тренування може відбутись і на іншому полі). 

3.3. Вивісити Державний Прапор України. Забезпечити виконання 

Державного гімну України перед кожним матчем. 

3.4. Забезпечити наявність інформаційного табло та табло для 

проведення  замін. 

3.5. Забезпечити наявність роздягалень для футболістів команд-учасниць, 

обладнані туалетом, душем з холодною та гарячою водою. 

3.6. Забезпечити наявність негазованої мінеральної води в роздягальнях 

під час матчу. 

3.7. Забезпечити наявність роздягалень для арбітрів, обладнаних 

туалетом, душем з холодною та гарячою водою. 

3.8. Забезпечити відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, в якій мають 

право знаходитися арбітри, спостерігач арбітражу та представники 

УАФ, відряджені на даний матч з офіційними повноваженнями. 

3.9. Забезпечити оголошення державною мовою складів граючих команд 

диктором стадіону за 15 хвилин до початку матчу. Також оголошувати 

авторів забитих голів та заміни у матчі та інше. 

3.10. Надати для проведення матчу сім рівноцінних футбольних м’ячів. З 

них шість м’ячів мають бути поруч з футбольним полем: по два 

вздовж бокових ліній та по одному за лініями воріт. 

3.11. Забезпечити присутність 8 осіб для повернення м’яча, який опинився 

за межами поля. Форма для них має бути однаковою, відповідати 

погодним умовам та відрізнятися за кольором від форми гравців 

команд та арбітрів, що проводять матч. 

3.12. Забезпечити відсутність сторонніх осіб під час проведення матчу (в 

т.ч. передматчевої  розминки) в ігровій зоні та прилеглій території 

(бігових доріжках). За воротами команд під час матчу можуть 

знаходитися тільки  фотокореспонденти та юні футболісти, які 

подають м’ячі. 

3.13. Рекомендується організовувати забезпечення безпеки і правопорядку 

в ході домашніх матчів шляхом залучення кваліфікованих стюардів. 

Форма стюардів повинна бути яскравого кольору та чітко відділяти 

стюарда від інших глядачів та персоналу. (Згідно статті 13 Регламенту 

інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з 

футболу УАФ).  

3.14.  Забезпечити наявність приміщення (місця) для проведення прес-

конференції (флеш-інтерв’ю). 

3.15. Клуб-господар Вищої ліги зобов’язаний організовувати пряму відео 

трансляцію «домашніх» матчів чемпіонату у мережі Інтернет 

(Youtube). При цьому, не пізніше чим за 24 години до початку матчу 

повідомити Відділ та надати посилання на трансляцію, на електронну 

адресу ffuwomen@gmail.com. За не проведення онлайн трансляції 

матчу до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. 
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3.16. Клуб-господар зобов’язаний також проводити повний відеозапис 

матчу (у разі технічних негараздів з трансляцією під час матчу) 

починаючи від виходу команд на поле і до виходу арбітрів з поля після 

матчу.  Впродовж  24 годин після завершення матчу завантажити його 

на файлообмінник FEX.NET та надіслати посилання з відео до Відділу 

жіночого футболу на електронну адресу ffuwomen@gmail.com. За 

ненадання відеозапису матчу до клубу застосовуються дисциплінарні 

санкції. 

3.17. Клуб-господар, за вимогою, після закінчення матчу має надати 

спостерігачу арбітражу (делегату УАФ) відеозапис проведеного матчу. 

3.18. Клуб-господар поля повинен забезпечити фотозйомку матчу.  

3.19. Клуб-господар поля повинен забезпечити гостям умови для 

проведення відеозапису (за вимогою).  

3.20. Клуб-господар має право організувати флеш-інтерв’ю після матчу. 

Представник клубу-господаря має забезпечити участь головних 

тренерів команд та/або футболістів у зйомці флеш-інтерв’ю. В такому 

випадку представники команди-гостей обов’язково повинні взяти 

участь у інтерв’ю. 

3.21. Розповсюдити рекламні афіші щодо анонсу матчу, які включають 

назву змагань, команд-учасниць, час початку та місце проведення 

(стадіон) та запросити засоби масової інформації для висвітлення 

подій в матчі в місцевих ЗМІ та ТВ. 

4. Матчі Чемпіонату Вищої ліги дозволяється починати не раніше 11.00 години 

і не пізніше 19.00 години (при наявності дозволеного освітлення). 

5. Для проведення матчів у вечірній час на стадіоні має бути встановлене 

штучне освітлення (мінімум 800 люкс), а також аварійне освітлення, яке 

забезпечує необхідне освітлення у разі відмовлення систем 

електропостачання. 

6. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити протягом матчу присутність 

автомобіля швидкої медичної допомоги з медичним персоналом. У випадку 

відсутності автомобіля швидкої медичної допомоги проведення матчів 

заборонено.  

7. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність представників 

Національної Поліції або охоронних організацій в кількості, достатній для 

протидії порушенням громадського порядку, охорони глядачів та учасників 

змагань на стадіоні, прилеглих до нього територій, на пішохідних і проїзних 

шляхах, що ведуть до стадіону та від нього, а також безпеку команди гостей 

у готелі при виїздах на тренування, матч та поверненні з тренування, матчу. 

8. Клуб-господар поля зобов’язаний протягом 1 години після завершення 

матчу надіслати заповнений Рапорт арбітра на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com та по месенджеру VIBER або WHATSAPP              

(+38 063 179-15-35). 

9. Клуб-господар протягом 24 годин після закінчення домашнього матчу 

зобов’язаний: 

9.1.  Опублікувати на своєму офіційному інтернет-сайті звіт про матч. 

9.2. Опублікувати на своєму офіційному інтернет-сайті коментарі 

головного(них) тренера/ів  та/або гравців команд. 
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9.3. Надіслати до Відділу на електронну адресу ffuwomen@gmail.com не 

менше 10 різноманітних (командні фото, ігрові моменти за участю 

гравців обох команд) фотографій з матчу гарної якості (щонайменше 

2500 рх шириною), які будуть опубліковані на офіційних сторінка в 

інтернеті (@uafwomen) та офіційному сайті womensfootball.com.ua. 

10. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу до клубу-

господаря застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними 

правилами УАФ. 

 

Стаття 19. 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ КОМАНДИ ГОСТЕЙ ТА  

ОФІЦІЙНИХ ОСІБ МАТЧУ КЛУБОМ-ГОСПОДАРЕМ ПОЛЯ  

 

1. Команда-господар поля повинна не пізніше ніж за 5 (п’ять) діб до 

проведення матчу визначити місце проведення (стадіон) та час початку 

матчу, а також колір форми (футболка, шорти, гетри) польових гравців і 

воротарів та письмово повідомити (заповнити інформаційний лист.          

Додаток №3) про це клуб-гостей та Відділ на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com. 

2. Команда гостей не пізніше ніж за 3 (три) доби до прибуття має повідомити 

команду-господаря поля про дату, час прибуття та колір форми який 

відрізняється від кольору форми команди-господаря.  

3. У випадку збігу кольору ігрової форми, її змінює команда-господар поля. 

4. Представник команди-господарів поля зобов’язаний зустріти команду гостей 

та погодити програму перебування. 

5. На протязі всього часу перебування команди гостей у місті команда-

господар поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього 

відповідні служби. 

6. У випадку невиконання представниками команди гостей пропозицій 

команди-господаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, та з 

паркування автотранспортних засобів у встановлених для цього місцях, 

сторона, що приймає, не несе відповідальності за нанесені збитки. 

7. Команда-господар зобов’язана призначити офіційного представника з 

повноваженнями щодо зустрічі спостерігача арбітражу і арбітрів, їхнього 

проживання (у разі потреби), безпеки і погодження програми перебування. 

Стаття 20.  

ВИМОГИ ДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ  ІГРОВОЇ ЕКІПІРОВКИ ФУТБОЛІСТІВ  

 

1. Обов’язкова ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, 

гетрів, щитків та взуття. 

2. Кольори футболок, шортів та гетрів футболістів команд-суперниць не 

повинні збігатися. 

3. На футболці спереду повинна бути емблема клубу, а позаду номер. Над 

номером українською мовою має бути вказано прізвище футболіста. Висота 

букв – 7,5 см. 

4. Номери на футболка гравців повинні розміщуватися по центру зі спини. 

Висота номера на футболці – від 25-ти см до 35-ти см, ширина – не менше                 
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20-ти см, ширина смуги номера – не менше 3-х см. На смугастих футболках 

номери наносяться на однокольоровому прямокутнику. 

5. Номери на шортах розміщуються спереду, з правого або лівого боку. Висота 

номерів – від 10 до 15 см. 

6. Номери футболістів повинні відповідати номерами, за якими їхні прізвища 

внесено до заявкового листа  та рапорту арбітра. 

7. Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми польових 

гравців обох команд та арбітрів. 

8. Футболка може бути з короткими (до нижньої третини плеча) або довгими 

рукавами. Якщо, під футболку з короткими рукавами одягнута футболка з 

довгими рукавами, кольори їх рукавів мають збігатися. 

9. Підшортники (термобілизна) мають бути однакового кольору з шортами 

ігрової форми.  

10. Футболіст, екіпіровка якої не відповідає вимогам Правил гри та цієї статті, до 

участі у матчі не допускається. 

 

Стаття 21.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСЛЯЦІЇ МАТЧУ.  

 

1.  Клуби-господарі зобов’язані здійснювати відеозйомку своїх домашніх матчів 

і надавати УАФ/УАФМ безоплатно доступ до ТВ сигналу / онлайн трансляції 

YouTube такого матчу в прямому ефірі. 

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

відеозйомку своїх домашніх матчів і надавати УАФ/УАФМ доступ до ТВ 

сигналу / онлайн трансляції YouTube 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 

вимогами 

 -  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: 1280х720р; 

 - відео кодек: h264; 

 - аудіокодек: ACC або MP3; 

 - бітрейт відео: 1500 - 2500 кб/с; 

 - бітрейт аудіо: 64-128 кб/с; 

 - протокол потоку: RTMPL. 

3.  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 
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Стаття 22. 

МАТЧ. ОРГАНІЗАЦІЯ, УЧАСНИКИ, ЗАМІНИ ФУТБОЛІСТІВ. 

 

1. Матчі у змаганнях  під егідою Української асоціації футболу проводяться за 

принципами «Чесної гри» згідно з календарем змагань, затвердженим 

керівництвом УАФ. 

2. Матчі проводяться згідно з Правилами гри та цим Регламентом. Офіційний 

представник клубу зобов’язаний за 75 хв. до початку матчу надати арбітру 

заявковий лист, «ID картки футболістів» (паспорти футболістів) та 

заповнений друкованими літерами і державною мовою рапорт арбітра 

(встановленої форми)  із зазначеними прізвищами та іменами офіційних 

представників та прізвищами, іменами і номерами (згідно заявкового листа) 

кожного футболіста. Клуб несе відповідальність за достовірність наданої 

інформації відповідно до регламентних та дисциплінарних норм. 
3. До рапорту арбітра (встановленої форми) офіційна особа клубу може внести 

прізвища та імена 18-ти футболістів (11-ти основних і не більше 7-ми 

запасних), а також не більше 8-ми офіційних осіб . 

4. Офіційні особи клубу, обов’язково мають внести в рапорт арбітра прізвища 

та імена лікарів (внесених в заявковий лист клубів на сезон), які мають бути 

присутніми на кожному матчі клубу. 

5. Представники команд та капітани команди зобов’язані підписати рапорт 

арбітра до початку матчу. Ставити підписи у рапорті арбітра від імені 

команди мають право головний тренер, тренер, начальник або менеджер 

команди. 

6. Представник команди-господаря поля повинен першим заповнити рапорт 

арбітра. 

7. Після того, як арбітр отримав рапорт арбітра, за умови, що матч не 

розпочався, діють такі положення: 

а) якщо будь-хто з перших одинадцяти футболістів, зазначених у рапорті 

арбітра, не має можливості розпочати матч у стартовому складі, його/їх 

може замінити будь-який футболіст з семи запасних. Така заміна скоротить 

кількість запасних футболістів, кількість замін у матчі при цьому 

залишається незмінною. Футболіст, який був замінений до початку матчу, не 

має права брати участь у матчі; 

б) якщо будь-хто з семи запасних футболістів, зазначених у рапорті арбітра, 

не має можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна; 

8. Клуб підлягає дисциплінарним санкціям за внесення до рапорту арбітра 

прізвища дискваліфікованого або незаявленого футболіста, незалежно від 

того, брав чи не брав участі у матчі цей(ці)  футболіст(и). 

9. У складі команди клубу на полі під час матчу чемпіонату України Вищої ліги 

може перебувати  одночасно не більше 7 (семи) футболістів-легіонерів. 

10. Запасні футболісти, а також не більше 8-ми представників команди, 

прізвища яких внесені до рапорту арбітра, повинні під час матчу 

знаходитися на відведених для цього місцях, спеціально окресленій 

технічній площі. 

11. Футболіст або представник клубу, прізвище якого не внесене до рапорту 

арбітра, не має права брати участь у матчі та перебувати у технічній площі. 
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12. Розминка запасних футболістів під час матчу, внесених до рапорту арбітра, 

дозволяється біля кутового прапорця за лінією воріт своєї команди або за 

першим асистентом арбітра. Одночасно розминку можуть проводити не 

більше 3-х футболістів від кожної команди у формі, яка відрізняється за 

кольором від форми учасників матчу та арбітрів. 

13. Під час матчів Чемпіонату Вищої ліги сезону 2020-2021, згідно з 

тимчасовими змінами до правил гри 3, дозволяється заміна 5 (п’яти) 

футболістів. Задля зменшення зупинок у матчі кожна команда матиме 

максимум три можливості провести заміни під час гри; також дозволяється 

проводити заміни під час перерви між таймами. 

14. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту 

арбітра. 

 

Стаття 23. 

НЕЯВКА КОМАНДИ НА МАТЧ (МАТЧІ) АБО  

ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. За неявку команди на матч (матчі) без поважної причини, їй зараховується             

поразка (0:3), супернику – перемога (3:0). До команди (клубу), яка не 

з’явилася на матч застосовуються дисциплінарні санкції у формі зняття 3 

очок, окрім зарахованої поразки.  

2. До команди, яка не з’явилась на календарний матч (матчі), застосовуються 

дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

3. У випадку не проведення матчу з вини клубу-господаря поля, цей клуб 

відшкодовує команді-суперниці витрати, пов’язані з проїздом, проживанням 

та застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

4. У разі неявки обох команд на матч, їм зараховується поразка (0:3) та 

застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

5. За повторну неявку на матч без поважної причини команда знімається зі 

змагань. 

6. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, 

їй зараховуються поразки в матчах, які залишились (-:+), а командам-

суперницям зараховуються перемоги (+:-), якщо менше половини матчів – 

результати анулюються. 

 

РОЗДІЛ V. АРБІТРАЖ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ АРБІТРАЖУ  

 

Стаття 24. 

ЗДІЙСНЕННЯ АРБІТРАЖУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АРБІТРІВ 

 

1. Арбітраж проводиться офіційними особами матчу відповідно до чинних 

Правил Гри в редакції IFAB. Офіційні особи матчу зобов’язані виконувати 

свої обов’язки із спортивною відданістю, з дотриманням, при прийнятті 

рішення, принципів незацікавленості, неупередженості та незалежності. 

Також їхня поведінка у кожному контакті, пов’язаному із спортивною 

діяльністю, має бути прозорою, коректною та бездоганною. 
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2. Арбітраж проводять арбітри, затверджені Комітетом арбітрів УАФ для 

проведення матчів Всеукраїнських змагань з футболу. На кожний матч 

призначається арбітр, який наділяється виключними  повноваженнями 

відносно застосування та трактування Правил гри, два асистенти арбітра та   

4-й арбітр. 

3. Призначення арбітрів проводить Комітет арбітрів УАФ. 

4. Прохання щодо призначення або заміни арбітрів, призначених на матч, до 

розгляду не приймаються. 

5. У випадку неможливості виїзду на матч призначених арбітрів їх заміну 

проводить Комітет арбітрів УАФ. 

6. У випадку неявки арбітрів матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри,        

призначені Комітетом арбітрів регіональної асоціації/федерації футболу за 

узгодженням з  Комітетом арбітрів УАФ. 

 

Стаття 25. 

ОБОВ’ЯЗКИ АРБІТРІВ  

 

1. За 48 годин до дати проведення матчу (матчів) повідомити клуб (команду) 

про час свого прибуття, а також клуб (команду), у випадку необхідності, про 

бронювання зворотних квитків до місця проживання із зазначенням дати 

від’їзду та виду транспорту. 

2. Прибути до місця, де проводиться матч, не пізніше ніж за  4 години до його 

початку. 

3. У випадку неможливості прибуття на матч, негайно повідомити Комітет 

арбітрів УАФ. 

4. За відсутності спостерігача арбітражу, у випадку неприбуття команди на 

матч, негайно проінформувати про це Відділ на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com та  по  тел. (+38 097 756-07-70). 

5. За 75 хвилин до початку матчу перевірити відповідність прізвищ у 

«Паспортах футболістів» з прізвищами у Рапорті арбітра для проведення 

жіночих змагань. 

6. Не пізніше ніж за 60 хвилин до початку матчу оглянути футбольне поле, 

його обладнання та прийняти рішення про можливість проведення матчу. 

7. Разом з офіційними особами команд визначити кольори форми таким 

чином, щоб кольори футболок, шортів та гетрів команд-суперниць не 

збігалися. 

8. У разі відсутності спостерігача арбітражу перевірити наявність на стадіоні 

відповідної документації, та прийняти рішення про можливість проведення 

матчу.  

9. 4-й арбітр надає допомогу арбітру у відповідності до положень, зазначених у 

Правилах гри IFAB, забезпечує контроль за перебуванням і поведінкою 

футболістів, офіційних представників команд у технічній площі та ігровій зоні 

під час матчу. 

10. Протягом 30-ти хвилин після закінчення матчу оформити Рапорт арбітра, 

викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, застосовані до 

футболістів і/або офіційних представників команд і будь-які інциденти, що 

виникли до, під час та після матчу та надіслати його до Відділу на 

електронну адресу ffuwomen@gmail.com та по тел. (+38 063 179-15-35). 
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11. Протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати оформлений належним 

чином Рапорт арбітра рекомендованим листом за адресою: 01133, м. Київ, 

провулок Лабораторний 7А, Українська асоціація футболу. Відділ жіночого 

футболу, каб.310.  

12. У разі, якщо протягом матчу пред’являлися червоні картки або відбулися 

будь-які інші серйозні інциденти, скласти додатковий детальний звіт і 

направити його до Відділу на електронну адресу ffuwomen@gmail.com 

протягом 24 годин після закінчення матчу. 

 

Стаття 26.  

ЗДІЙСНЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ  

СПОСТЕРІГАЧІВ АРБІТРАЖУ ТА ДЕЛЕГАТА УАФ 

 

1. Здійснення адміністративного та регламентного контролю матчу з питань 

громадського порядку і безпеки на стадіоні покладається на спостерігача 

арбітражу УАФ, який виконує також обов’язки делегата УАФ на матчі.  

2. Контроль за якістю арбітражу здійснюється спостерігачем арбітражу, якого 

призначає Комітет арбітрів УАФ. Обов’язки спостерігача арбітражу у 

змаганнях серед професіональних клубів може виконувати виключно особа, 

яка була включена до списків, складених та затверджених Комітетом 

арбітрів УАФ. 

3. Призначення спостерігачів арбітражу на матчі Всеукраїнських змагань 

проводить Комітет арбітрів УАФ. У випадку неявки спостерігача арбітражу 

на матч заміну здійснює Комітет арбітрів регіональної асоціації/федерації 

футболу за погодженням з Комітетом арбітрів УАФ. 

4. Прохання щодо призначення або заміни спостерігача арбітражу, 

призначеного на матч, до розгляду не приймаються. 

 

Стаття 27. 

ОБОВ’ЯЗКИ СПОСТЕРІГАЧА АРБІТРАЖУ  

 

1. За 48 годин до дати проведення матчу повідомити клуб (команду) про час 

свого прибуття, а також у випадку необхідності, про бронювання зворотних 

квитків до місця проживання із зазначенням дати від’їзду та виду 

транспорту.  

2. Прибути до міста, де проводиться матч, не пізніше ніж за 4 години до його 

початку. 

3. У випадку неможливості прибути на матч, необхідно повідомити про це 

Комітет арбітрів УАФ. 

4. Після прибуття на місце проведення матчу представитися: 

а) керівникам клубу (команди) - господарів та представнику 

Національної Поліції , узгодити з ними питання, пов’язані з матчем;  

б) керівництву команди гостей для надання допомоги (якщо в цьому 

буде необхідність) у вирішені питань, пов’язаних з перебування 

команди. 

5. Перед початком матчу перевірити: 

а)  наявність документів, що свідчать про готовність стадіону до 

проведення матчу; 

mailto:ffuwomen@gmail.com
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б) готовність ведення відеозапису матчу та при необхідності надати 

допомогу в його проведенні команді гостей. 

6. У разі відсутності відповідних документів і/або невиконанні вимог, 

встановлених Регламентом, вжити всіх необхідних заходів щодо усунення 

виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу та повідомити про це 

Відділ (тел.+38 097 756-07-70). 

7. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, 

попередньо повідомивши про це Відділ. 

8. Провести разом з арбітрами інспекцію стадіону (стан футбольного поля та 

його готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових 

флагштоків, справність інформаційного табло, розміщення рекламних щитів, 

позицій телекамер), роздягалень команд і арбітрів. 

9. Спостерігач арбітражу супроводжує арбітрів протягом усього часу 

перебування у місті, де проводиться матч, а також оцінює їх професійні дії 

під час проведення матчу. 

10. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – приймає рішення про 

його заміну 4-им арбітром або одним із асистентів арбітра. 

11. У випадку неприбуття команди на матч, терміново проінформувати про це 

Відділ на електронну адресу ffuwomen@gmail.com та по тел. (+38 097 756-

07-70).  

12. У випадку протесту або інцидентів, що мали місце до початку матчу, під час 

та після його проведення, проінформувати про це керівників команд і не 

пізніше ніж за 24 години після закінчення матчу направити до Відділу 

рекомендованим листом відповідний рапорт. 

13. Протягом години після закінчення матчу проінформувати Відділ по                             

тел. (+38 097 756-07-70) про технічні результати матчу та інциденти, що 

мали місце до, під час і/або після матчу.  

14. Протягом 24 години після закінчення матчу оформити належним чином 

Рапорт делегата матчу та надіслати його до Відділу на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com. 

15. Протягом 24 години після закінчення матчу заповнити Рапорт спостерігача 

арбітражу, керуючись методичними рекомендаціями Комітету арбітрів та на 

основі особистого аналізу. Надіслати Рапорт спостерігача арбітражу до 

Комітету арбітрів УАФ на електронний адрес  observer@ffu.org.ua.  

16. У разі, якщо протягом матчу пред’являлися червоні картки або відбулися 

будь-які інші серйозні інциденти, скласти додатковий детальний звіт і 

направити його до Відділу на електронну адресу ffuwomen@gmail.com 

протягом 24 годин після закінчення матчу. 

 

Стаття 28. 

ПРОТИДІЯ МАТЧАМ З ФІКСОВАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

 

1. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити доступ членів Комітету з 

етики і чесної гри на стадіон та у кімнату арбітрів до, під час та після матчу. 
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РОЗДІЛ VI.  ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

 

Стаття 29. 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ 

 

1. Відповідно до Статуту УАФ тільки Органи здійснення футбольного 

правосуддя УАФ мають право застосовувати дисциплінарні санкції. 

2. Відповідно до Правил гри під час матчу тільки арбітр має право 

застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті картки) 

і/або вилучень (червоні картки).  

3. Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності до законодавства 

України, Статуту УАФ, Дисциплінарних правил УАФ, нормативних 

документів ФІФА та УЄФА. 

4. КДК УАФ розглядає питання, приймає рішення відносно застосування 

дисциплінарних санкцій. 

 

Стаття 30. 

ОБЛІК ПОРУШЕНЬ, ДОПУЩЕНИХ ФУТБОЛІСТАМИ У МАТЧАХ 

 

1. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром (жовтих та червоних 

карток) у кожній категорії Всеукраїнських змагань серед жіночих клубів 

України ведеться окремо. 

2. При переході футболіста в інший клуб на протязі сезону жовті та червоні 

картки не анулюються. 

3. Керівники клубів (команд) зобов’язані самостійно вести облік попереджень 

та вилучень футболістів і несуть за це відповідальність. 

4. 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 без рішення 

КДК УАФ. 

5. За кожні чотири жовті картки, отримані у чемпіонаті Вищої ліги футболіст 

підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчах 

чемпіонату Вищої ліги без рішення КДК УАФ. 

6. За червону картку, отриману за позбавлення суперника голу або очевидної 

гольової можливості (фол останньої надії), футболіст автоматично підлягає 

відстороненню на один матч у змаганні, в якому була отримана червона 

картка, без рішення КДК УАФ. 

7. Футболіст, який отримав червону картку та вилучений з поля (за винятком 

пп. 4 та 6 цієї статті), підлягає дискваліфікації та не має права брати участі у 

матчах до рішення КДК УАФ щодо його відсторонення від участі в матчах. 

Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з 

моменту вилучення з поля.  

8. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, за яке 

КДК УАФ прийняв рішення щодо його відсторонення від участі в матчах, має 

право брати участь у матчах до моменту затвердження  рішення КДК УАФ.  
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9. Футболісти команд одного клубу (команди) відбувають дискваліфікацію в 

команді, за яку були заявлені на матч, з одночасною забороною брати 

участь в матчах за будь-яку іншу команду до закінчення терміну дії 

відсторонення. 

10. Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату Вищої ліги або Кубку 

України не зараховується до кількості матчів, які футболіст має пропустити у 

зв’язку з дискваліфікацією, крім випадків передбачених Дисциплінарними 

правилами УАФ. 

11. По завершені сезону жовті картки та відсторонення за отримані жовті картки 

анулюються.  

12. 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. 11 

цієї статті. Футболіст повинен відбути відсторонення в матчах за команду 

клубу, за яку він буде заявлений в наступному сезоні. 

13. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, тренерів, 

офіційних осіб клубів (команд), глядачів, інших осіб, що не визначені 

Регламентом, приймає КДК УАФ. 

 

Стаття 31. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛУБУ (КОМАНДИ), КЕРІВНИКІВ ТА ФУТБОЛІСТІВ 

 

1. За внесення до рапорту арбітра прізвищ футболістів, тренерів, офіційних 

осіб клубу, які не мають права брати участь у матчі, до клубу 

застосовуються дисциплінарні санкції відповідно до Дисциплінарних правил 

Української асоціації футболу. 

2. За участь у матчі футболіста, заявленого/дозаявленого клубом на підставі 

недостовірного документа, що засвідчує особу та громадянство, не 

оформленого належним чином, або відстороненого футболіста, а також у 

якого розірвано трудовий договір (контракт) з клубом або строк дії трудового 

договору (контракту) закінчився, до клубу застосовуються дисциплінарні 

санкції відповідно до Дисциплінарних правил Української асоціації футболу. 

3. Клуби та офіційні представники, спостерігачі арбітражу, арбітри зобов’язані 

дотримуватися Кодексу етики і чесної гри та вести непримириму боротьбу з 

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

особистих інтересах. 

4. Офіційні представники клубу та футболісти не мають права втручатися в дії 

спостерігача арбітражу та/або арбітрів. 

5. Клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників, 

футболістів та глядачів. 

6. За невиконання вимог статутних і регламентних документів до клубу і/або 

його офіційних представників, футболістів застосовуються дисциплінарні 

санкції. 
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Стаття 32.  

ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ  САНКЦІЙ 

 

1. Заяви приймаються до розгляду не пізніше 6-ти місяців від дня здійснення 

порушення вимог Регламенту. 

2. Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше 1-го місяця від дня 

виявлення порушення вимог Регламенту. 

 

Стаття 33. 

ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ 

 

1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях, можуть підлягати тестуванню 

на допінг. 

2. Організація, порядок і процедура проходження допінг-контролю викладені 

в «Регламенті проведення допінг-контролю у змаганнях з футболу серед 

команд професіональних клубів України». 

3. Керівники клубу та адміністрація стадіону зобов’язані забезпечити 

необхідні умови для роботи антидопінгової комісії та безперешкодного 

отримання біологічних проб у футболістів, які підлягають допінг-

контролю. 

 

Стаття 34. 

МАНІПУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТОМ МАТЧУ 

 

1. Матч, результат якого викликає сумнів щодо дотримання командами-

суперницями принципів спортивної боротьби, розглядає Комітет з етики і 

Чесної гри УАФ (далі - Комітет) на підставі підготовлених та наданих до 

Комітету матеріалів. 

2. Під час розгляду матчу Комітет може використовувати: 

а) відеозапис матчу; 

б) висновок експерта, призначеного на цей матч; 

в) рапорт спостерігача арбітражу; 

г) письмову заяву офіційних осіб УАФ, Відділу, клубів і регіональних 

федерацій футболу, які були присутні на цьому матчі; 

д) матеріали преси і телебачення. 

3. На підставі висновку Комітету з підтвердженням факту/фактів 

маніпулювання результатами матчу КДК УАФ розглядає справу та 

ухвалює рішення згідно з Дисциплінарними правилами УАФ. 

4. Внесення будь-яких пропозицій щодо стимулювання команди, окремих 

або групи осіб у будь-якій формі для досягнення результату за 

підсумками матчу в інтересах третьої сторони заборонено і підлягає 

застосуванню дисциплінарних санкцій. 

5. У разі виявлення будь-якої пропозиції до офіційної особи матчу або клубу 

від свого імені або від імені третьої сторони щодо маніпулювання 

результатом матчу, така особа або клуб зобов’язані повідомити про це 

Комітет етики і чесної гри УАФ.  

Надання офіційною чи іншою особою, яка працює або задіяна у футболі, заяв 

та/або інших документів, зміст яких не відповідає дійсному перебігу подій на 
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стадіоні (футбольному полі) до, під час та після матчу, підлягає застосуванню 

дисциплінарних санкцій. 

 

Стаття 35. 

ПРОТЕСТИ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ. РОЗГЛЯД 

 

1. Протест може бути поданий тільки клубом. 

2. Офіційна особа клубу (команди) зобов’язана впродовж 30 хвилин після 

закінчення матчу попередити спостерігача арбітражу, арбітра та 

представника  команди-суперниці про подання протесту. Заява про подання 

протесту підписується головним тренером (представником команди) і 

передається спостерігачу арбітражу. Спостерігач арбітражу зобов’язаний 

направити дану заяву та докладну інформацію про інцидент до Відділу. 

Протягом 24-х годин після закінчення матчу клубу (команді) необхідно 

направити обґрунтований протест до КДК УАФ. Про подання протесту 

спостерігач арбітражу зобов’язаний проінформувати команду суперника. 

3. Протест на невідповідність Правилам гри, розмірів воріт та розмітки 

футбольного поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за 

одну годину до початку матчу. 

4. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо 

він поданий на рішення арбітра протягом матчу: 

 а) призначення чи не призначення вільного, штрафного або       

одинадцятиметрового удару; 

 б) визначення (не визначення) положення «поза грою»; 

 в) визначення (не визначення) виходу м’яча за межі поля та надання 

права введення м’яча у  гру; 

 г) зараховане чи не зараховане  взяття воріт;  

 д) попередження чи вилучення футболіста з поля. 

 

РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 36. 

ПОРЯДОК ВИКЛИКУ ТА ВІДРЯДЖЕННЯ ФУТБОЛІСТА  ДО ЗБІРНОЇ  КОМАНДИ 

 

1. Клуб, у якому зареєстрований  футболіст, повинен відрядити його до збірної 

команди України, якщо футболіст викликаний для участі у матчі/матчах за 

одну зі збірних команд. Будь-які домовленості, що суперечать цьому, між 

футболістом і клубом заборонені. 

2. Футболіст, член збірної команди, обов’язково відряджається клубом до 

збірної команди на матчі чи навчально-тренувальні збори: 

2.1. в усі міжнародні вікна, вказані у жіночому Міжнародному календарі 

матчів ФІФА; 

2.2. на фінальні змагання ФІФА жіночого Кубку світу ™, жіночого 

Олімпійського футбольного турніру та чемпіонат Європи УЄФА для 

жіночих національних збірних команд; 
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2.3. на фінальний раунд кваліфікаційних змагань конфедерацій ФІФА до 

жіночого Олімпійського футбольного турніру; 

2.4. дати проведення яких вказано в Єдиному календарю заходів з 

жіночого футболу на 2020 рік та 2021 рік, затвердженому Виконавчим 

комітетом УАФ. 

 

Стаття 37. 

РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

 

1. Клуби зобов’язані: 

1.1. Визнавати ФІФА, УЄФА та УАФ головними керівними органами з питань 

організації та проведення змагань з футболу. 

1.2. Брати участь тільки в тих змаганнях, які організовані та визнані ФІФА, 

УЄФА та УАФ; 

1.3. Безумовно дотримуватись статутів та регламентів ФІФА, УЄФА та УАФ. 

1.4. Дотримуватися Міжнародного календаря матчів УАФ. 

1.5. Визнавати Спортивний Арбітражний Суд у м. Лозанна (Швейцарія) як 

єдиний компетентний орган, який ухвалює рішення з усіх спірних 

спортивних питань відповідно до статутів ФІФА, УЄФА та УАФ як 

остання інстанція. 

2. Розгляд та вирішення спірних питань, які виникають між суб’єктами футболу:           

клубами, командами, офіційними особами та футболістами здійснюється           

виключно під юрисдикцією УАФ. 

 

Стаття 38. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО РЕГЛАМЕНТУ 

 

1. У разі невиконання або неналежного виконання вимог цього Регламенту, на 

Клуб можуть бути накладені санкції відповідно до положень 

Дисциплінарного Регламенту, а також Штрафних санкцій за порушення 

вимог регламентів. 

 

Стаття 39. 

ІНШІ ПИТАННЯ 

 

1. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом УАФ 

та діє до моменту затвердження Регламенту наступного змагального сезону. 

2. Усі додатки до цього Регламенту є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#жіночийфутбол  | @uafwomen  | womensfootball.com.ua  33 
 

 
Додаток №1 

Регламенту Всеукраїнських змагань  
з футболу серед жіночих клубів 
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серед жіночих команд Першої ліги сезону  
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Стаття 1.        МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Метою змагань є популяризація і подальший розвиток жіночого футболу в Україні 

та забезпечення необхідного рівня майстерності гравців для успішного виступу 

збірних команд України у міжнародних змаганнях. 

 

1. Поліпшення якості навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких 

спортивних закладах, групах спортивного вдосконалення і відповідно 

підвищення рівня майстерності юних гравців. 

2. Удосконалення спортивної майстерності дівчат та продовження їх  

футбольної освіти. 

3. Створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних 

команд у Всеукраїнських змаганнях. 

4. Визначення переможців змагань. 

5. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань та 

глядачів. 

6. Виявлення талановитих гравців та поповнення резерву збірних команд 

України. 

 

Стаття 2.    КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

1. У відповідності до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та 

Договору про спільну діяльність між Міністерством молоді та спорту України 

і Українською асоціацією футболу виключне право на загальне керівництво і 

контроль, організацію та проведення змагань покладається безпосередньо 

на УАФ. 

2. Організацію та проведення змагань здійснює Українська асоціація футболу, 

структурний підрозділ УАФ - відділ жіночого футболу УАФ (далі - Відділ) та 

Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу (далі – ВАЖФ). 

3. Змагання проводяться згідно з календарем змагань, затвердженим УАФ. 

 

Стаття 3.    УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

1. Учасниками чемпіонату Першої ліги є клуби/команди, які надали 

підтвердження про участь, затверджені керівництвом обласної 

асоціації/федерації футболу. 

2. Офіційне підтвердження клубу щодо участі в чемпіонаті України у Першій 

лізі є свідченням безумовної згоди неухильного виконання статутних норм 

ФІФА, УЄФА, УАФ та чинного Регламенту.  

3. У чемпіонаті України серед жіночих команд Першої ліги беруть участь 

футболісти-аматори. 

4. В чемпіонаті Першої ліги беруть участь футболісти, яким виповнилося 15 

років (на момент закінчення заявкового періоду) і старші. 

5. У чемпіонаті Першої ліги може брати участь лише одна команда від клубу. 

6. У складі команди клубу на полі під час матчу чемпіонату України Першої ліги 

може перебувати  одночасно не більше 5 (п’яти) футболістів-легіонерів. 
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7. Клуб Першої ліги зобов’язаний мати власну сторінку в соціальних мережах 

Facebook та Instagram, розміщати інформацію щодо анонсів, звітів матчу та 

нести відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на них. 

8. Клуби, які не надали офіційного підтвердження від клубу та обласної 

асоціації/федерації на участь у чемпіонаті України Першої ліги та/або не 

надали заявочну документацію у відповідності до вимог статті 6 даного 

Положення до змагань не допускаються. 

 

Стаття 4.    ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Матчі Чемпіонату Першої ліги проводяться на стадіонах, заявлених клубом 

на відповідний змагальний сезон. Стадіони повинні бути класифіковані 

Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ за 

категорією не нижче 1 та відповідати вимогам цього Регламенту та 

Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу УАФ та внесені до «Реєстру стадіонів УАФ» для 

Всеукраїнських змагань з футболу. (Додаток № 4). 

2. Проведення матчів на стадіонах, що не внесені до заявки клубів або не 

відповідають вимогам цього Регламенту та/або Регламенту інфраструктури 

стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ, 

заборонено.  

3. Чемпіонат Першої ліги проводиться згідно календаря, затвердженого УАФ. 

4. Матчі останнього туру  Чемпіонату Першої ліги проводяться в один день та 

час відповідно. Проте, якщо окремі матчі не можуть безпосередньо вплинути 

на результати та турнірне становище інших команд, Відділ може ухвалити 

рішення щодо проведення матчу в інший час відносно інших матчів 

відповідного туру. 

Стаття 5.   СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

1. Чемпіонат України серед жіночих команд Першої ліги сезону 2020-2021 років 

проводиться в два кола за коловою системою – на своєму полі та на полі 

суперника, згідно з затвердженим календарем. 

2. За перемогу нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку 

очки не нараховуються. 

3. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має кращі показники: 

а)  за найбільшою кількістю набраних очок (у матчах між собою); 

б)  за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у матчах між 

собою;  

в)    за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх матчах; 

г)     за найбільшою кількістю забитих м’ячів в усіх матчах; 

д)   за найменшими показниками “FAIR PLAY“ (попередження – 1 бал, 

 вилучення – 3 бали) в усіх матчах. 

е)    за жеребом. 

4. Матчі проводяться у два тайми по 45 хвилин з 15-ти хвилинною перервою. 
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5. За підсумками Чемпіонату України Першої ліги сезону 2020-2021 років 

команди, які посіли перше та друге місця, здобудуть право грати в 

Чемпіонаті України серед жіночих клубів Вищої ліги сезону 2021-2022 років.  

6. Якщо команди(а) Вищої ліги знімається зі змагань, або команди(а) Першої 

ліги відмовляється підвищуватись у класі, то можливість грати у Вищій лізі 

надається команді, яка посіла третє або четверте місце у Першій лізі. В цих 

випадках рішення приймається Комітетом з урахуванням стану 

інфраструктури та інших критеріїв для клубів Вищої ліги. 

7. Команди, які знялися або були виключені з учасників Чемпіонату Першої ліги 

сезону 2019-2020 років, не допускаються до участі у Чемпіонаті України з 

футболу серед жіночих команд Першої ліги сезону 2020-2021 років. 

 

Стаття 6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКОВОЇ, ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. Футболіст, який має бажання брати участь у матчах в якості футболіста-

професіонала за один з клубів, повинен бути зареєстрований в Базі даних 

УАФ (далі - БД УАФ). 

2. Підставою для внесення футболіста в заявковий лист команди є підписана 

заява про реєстрацію (Додаток №6) та «ID картка футболіста» (паспорт 

футболіста). 

3. Футболіст-легіонер та футболіст, МТС (міжнародний трансферний 

сертифікат) якого знаходиться в іншій національній асоціації, може бути 

заявлений, але приймати участь у матчі – може  після отримання МТС. 

4. Для участі у змаганнях клуб/команда повинен надати до Відділу жіночого 

футболу УАФ всю необхідну заявкову документацію, встановлену цим 

Регламентом. 

5. Уся заявкова документація оформлюється винятково державною мовою. 

6. Команда (клуб, організація, офіційний представник), які мають 

заборгованість перед УАФ, регіональними федераціями футболу або 

клубами до заявки та участі у змаганнях не допускаються. 

7. Заявка команд та футболістів на участь у Чемпіонаті  Першої ліги сезону 

2020-2021 років проводиться УАФ: 

• перший заявковий період на сезон 2020-2021 років – з 01.08 по 

30.09.2020 р.; 

• другий заявковий період на сезон 2020-2021 років -  з 22.02 по 

22.03.2021 р.; 

8. До заявкового листа дозволяється вносити 30 гравців та 8 офіційних осіб 

клубу (команди). Наявність в заявці головного тренера, асистента тренера 

та лікаря є обов’язковою. Надрукована державною мовою заявкова 

документація команд підписується керівником клубу, головним тренером, 

лікарем команди, засвідчується печатками клубу, медичного закладу та 

узгоджується з обласною асоціацією/федерацією футболу. 

9. У заявковому листі команди Першої ліги обов’язково зазначаються постійні 

номери гравців на поточний ігровий сезон (від першого до дев’яносто 

дев’ятого). Зміна номеру можлива лише під час заявкового періоду. 
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10. Разом із оригіналами заявкових листів  відповідного зразку (2 екземпляри) 

до Відділу надаються: 

10.1. Скан-копію паспорта громадянина (перша і друга сторінки та 

прописка) або скан-копію паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у формі ID картки (з обох сторін) (в 

електронному вигляді у форматі ПІБ_passport.PDF).  

10.2. Скан-копію закордонного паспорту (перша сторінка) у разі відсутності 

паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у 

формі ID картки (в електронному вигляді у форматі 

ПІБ_international.PDF).  

10.3. Скан-копію підписаних заяв (Додаток №6) футболістами про 

проведення реєстрації у Базі даних УАФ з обов’язковим заповненням 

контактної інформації (прописка, телефон, електронна пошта) (в 

електронному вигляді у форматі ПІБ_zayava.PDF). Футболіст без 

підписаної заяви не має права бути заявленим за клуб. 

10.4. Копія «Акту (сертифікат) про відповідність спортивних споруд 

технічним нормам» (для основного та резервного стадіонів). Для 

стадіонів, на яких проводяться офіційні матчі, вказаний акт 

оновлюється один раз на рік. (Додаток № 3 Регламенту 

інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з 

футболу УАФ). 

11. При переході в новий клуб/команду Першої ліги копію листа футболіста 

попередньому клубу з проханням про відзаявку. При цьому новий 

клуб/команда зобов’язаний проінформувати попередній  клуб/команду про 

перехід футболіста. 

12. Копію ліцензії тренера з футболу не нижче категорії “С”- диплом, наявність 

якої є обов’язковою умовою для виконання обов’язків тренера футбольної  

команди (клубу) Першої ліги.  

13. Копію дипломів про вищу медичну освіту, сертифікатів МОЗ для спортивних 

лікарів. (Стаття 15 Регламенту) 

14. Портретні кольорові фотографії (розмір 3,5х4,5, формат jpg) кожного 

футболіста та офіційного представника клубу, керівного складу в клубній 

формі надати в електронному вигляді (на e-mail: ffuwomen@gmail.com або 

на USB носію). 

15. Історична довідка клубу на одному аркуші A4 із зазначенням здобутків клубу 

за підписом уповноваженої особи клубу. 

16. Командне фото в ігровій формі станом на початок нового ігрового сезону (на 

електронну адресу ffuwomen@gmail.com).  

17. Логотип (емблему) клубу в електронну вигляді (формат – Corel, Photoshop) з 

назвою клубу/команди державною мовою. 

18. Копію договору зі страховою компанією про страхування на кожного 

футболіста клубу.  

19. Команда, яка не надала заявочну документацію у відповідності до вимог 

даної статті, до заявки та участі у змаганнях не допускається. 

20. Клубам/командам, які не виконали вимоги чинного Регламенту дозаявка 

нових футболістів не дозволяється. 
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Стаття 7.  ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ - ГОСПОДАРЯ ПОЛЯ З  

ПІДГОТОВКИ СТАДІОНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ 

 

1. При проведенні Всеукраїнських змагань з футболу на законних підставах в 

якості організатора матчу виступає футбольний клуб – господар поля (за 

виключенням проведення фіналу Кубку України). 

2. Клуб-господар несе відповідальність за забезпечення громадського порядку 

і громадської безпеки до, під час та після матчу на стадіоні і прилеглій до 

нього території у відповідності до норм визначеним у Законі України «Про 

затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки  під час проведення футбольних матчів» та 

згідно Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу УАФ.      

3. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов’язані: 

3.1. Забезпечити підготовку стадіону для проведення матчу у 

відповідності до регламентуючих документів УАФ. 

3.2. На стадіоні та прилеглій території до, під час та після матчу 

забороняється: 

- Продаж алкогольних напоїв (крім пива). 

- Продаж будь-яких напоїв у скляній тарі. 

- Реклама тютюнових компаній. 

- Куріння на трибунах, у технічній зоні, ігровій зоні та 

адміністративних приміщеннях. 

- Агітація, реклама, оголошення політичної спрямованості та різного 

роду політичні дії. 

- Використання піротехнічних засобів. 

- Використання символіки Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 

без отримання відповідного дозволу. 

- Пропаганда та прояви у будь-яких формах ідей расизму, 

ксенофобії, нацизму, неонацизму тощо. 

- Проникнення глядачів до ігрової зони. 

- Використання лазерних, світлових пристроїв, а також іншого 

обладнання, яке може завадити проведенню матчу. 

3.3. Надати футбольне поле за день до матчу, на якому він відбудеться 

для проведення одного тренування на протязі до 45 хвилин (за 

домовленістю сторін тренування може відбутись і на іншому полі). 

3.4. Вивісити Державний Прапор України. Забезпечити виконання 

Державного гімну України перед кожним матчем. 

3.5. Забезпечити наявність інформаційного табло та табло для 

проведення  замін. 

3.6. Забезпечити наявність роздягалень для футболістів команд-учасниць, 

обладнані туалетом, душем з холодною та гарячою водою. 

3.7. Забезпечити наявність негазованої мінеральної води в роздягальнях 

під час матчу. 

3.8. Забезпечити наявність роздягалень для арбітрів, обладнану 

туалетом, душем з холодною та гарячою водою. 
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3.9. Забезпечити відсутність сторонніх осіб у кімнаті арбітрів, в якій мають 

право знаходитися спостерігач арбітражу та представники УАФ, 

відряджені на даний матч з офіційними повноваженнями. 

3.10. Забезпечити оголошення державною мовою складів граючих команд 

диктором стадіону за 15 хвилин до початку матчу. Також оголошувати 

авторів забитих голів та заміни у матчі та інше 

3.11. Надати для проведення матчу сім рівноцінних футбольних м’ячів.                                     

З них шість м’ячів мають бути поруч з футбольним полем: по два 

вздовж бокових ліній та по одному за лініями воріт. 

3.12. Забезпечити присутність 8 осіб для повернення м’яча, який опинився 

за межами поля. Форма для них має бути однаковою, відповідати 

погодним умовам та відрізнятися за кольором від форми гравців 

команд та арбітрів, що проводять матч. 

3.13. Забезпечити відсутність сторонніх осіб під час проведення матчу (в 

т.ч. передматчевої  розминки) в ігровій зоні та прилеглій території 

(бігових доріжках). За воротами команд під час матчу можуть 

знаходитися тільки  фотокореспонденти та юні футболісти, які 

подають м’ячі. 

3.14. Забезпечити обов’язкове проведення повного відеозапису матчу (від 

виходу команд на поле і до виходу арбітрів з поля після матчу) та 

протягом 24 годин після матчу завантажити його на файлообмінник 

FEX.NET та надіслати посилання з відео до Відділу жіночого футболу 

на електронну адресу ffuwomen@gmail.com. 

3.15. Клуб-господар, за вимогою, після закінчення матчу має надати 

спостерігачу арбітражу (делегату УАФ) відеозапис проведеного матчу. 

3.16. За ненадання відеозапису матчу до клубу застосовуються 

дисциплінарні санкції. 

3.17. Розповсюдити рекламні афіші щодо анонсу матчу, які включають 

назву змагань, команд-учасниць, час початку та місце проведення 

(стадіон) та запросити засоби масової інформації для висвітлення 

подій в матчі в місцевих ЗМІ та ТВ. 

4. Матчі Чемпіонату Першої ліги дозволяється починати не раніше 11.00 

години і не пізніше 19.00 години (при наявності дозволеного освітлення). 

5. Для проведення матчів у вечірній час на стадіоні має бути встановлене 

штучне освітлення (мінімум 800 люкс), а також аварійне освітлення, яке 

забезпечує необхідне освітлення у разі відмовлення систем 

електропостачання. 

6. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити протягом матчу присутність 

автомобіля швидкої медичної допомоги з медичним персоналом. У випадку 

відсутності автомобіля швидкої медичної допомоги проведення матчів 

заборонено. 

7. Клуб-господар поля зобов’язаний забезпечити присутність представників 

Національної Поліції або охоронних організацій в кількості, достатній для 

протидії порушенням громадського порядку, охорони глядачів та учасників 

змагань на стадіоні, прилеглих до нього територій, на пішохідних і проїзних 

шляхах, що ведуть до стадіону та від нього, а також безпеку команди гостей 

у готелі при виїздах на тренування, матч та поверненні з тренування, матчу. 
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8. Клуб-господар поля зобов’язаний протягом години після завершення матчу 

надіслати заповнений Рапорт арбітра на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com та по месенджеру VIBER або WHATSAPP         

(+38 063 179-15-35). 

9. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу до клубу-

господаря застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними 

правилами УАФ. 

 

Стаття 8.    ПОРЯДОК ПРИЙОМУ КОМАНДИ ГОСТЕЙ ТА ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 

МАТЧУ КЛУБОМ-ГОСПОДАРЕМ ПОЛЯ 

 

1. Команда-господар поля повинна не пізніше ніж за 5 (п’ять) діб до 

проведення матчу визначити місце проведення (стадіон) та час початку 

матчу, а також колір форми (футболка, шорти, гетри) польових гравців і 

воротарів та письмово повідомити (заповнити інформаційний лист.          

Додаток №3) про це клуб-гостей та Відділ на електронну адресу 

ffuwomen@gmail.com. 

2. Команда гостей не пізніше ніж за 3 (три) доби до прибуття має повідомити 

команду-господаря поля про дату, час прибуття та колір форми який 

відрізняється від кольору форми команди-господаря. У випадку невиконання 

вимог п.2 даної статті несе відповідальність команда гостей. 

3. Представник команди-господарів поля зобов’язаний зустріти команду гостей 

та погодити програму перебування. 

4. На протязі всього часу перебування команди гостей у місті команда-

господар поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього 

відповідні служби. 

5. У випадку невиконання представниками команди гостей пропозицій 

команди-господаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, та з 

паркування автотранспортних засобів у встановлених для цього місцях, 

сторона, що приймає, не несе відповідальності за нанесені збитки. 

6. У випадку збігу кольору ігрової форми, її змінює команда-господар поля. 

Команда-господар зобов’язана призначити офіційного представника з 

повноваженнями щодо зустрічі спостерігача арбітражу і арбітрів, їхнього 

проживання (у разі потреби), безпеки і погодження програми перебування. 

 

Стаття 9.   УЧАСТЬ ТА ЗАМІНИ ФУТБОЛІСТІВ У МАТЧІ 

 

1. При проведені матчів Чемпіонату Першої ліги офіційна особа клубу 

(команди) до рапорту арбітра встановленої форми повинна внести прізвища 

та імена 18-ти футболістів (11-ти основних і не більше 7-ми запасних), а 

також не більше 8-ми офіційних осіб. Обов’язкова присутність в технічній 

зоні тренера, асистента тренера та лікаря команди. 

2. Матчі проводяться згідно з Правилами гри та цим Регламентом. Офіційний 

представник клубу зобов’язаний за 75 хв. до початку матчу надати арбітру 

заявковий лист, «ID картки футболістів» (паспорти футболістів) та 

заповнений друкованими літерами і державною мовою рапорт арбітра 

(встановленої форми)  із зазначеними прізвищами та іменами офіційних 
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представників та прізвищами, іменами і номерами (згідно заявкового листа) 

кожного футболіста. Клуб несе відповідальність за достовірність наданої 

інформації відповідно до регламентних та дисциплінарних норм. 

3. Представники команд зобов’язані підписати рапорт арбітра до початку 

матчу. Ставити підписи у рапорті арбітра від імені команди мають право 

головний тренер, тренер, начальник або менеджер команди. 

4. Представник команди-господаря поля повинен першим заповнити рапорт 

арбітра. 

5. Після того, як арбітр отримав рапорт арбітра, за умови, що матч не 

розпочався, діють такі положення: 

а)  якщо будь-хто з перших одинадцяти футболістів, зазначених у рапорті 

арбітра, не має можливості розпочати матч у стартовому складі, його/їх 

може замінити будь-який футболіст з семи запасних. Така заміна скоротить 

кількість запасних футболістів, кількість замін у матчі при цьому 

залишається незмінною. Футболіст, який був замінений до початку матчу, не 

має права брати участь у матчі; 

б)  якщо будь-хто з семи запасних футболістів, зазначених у рапорті 

арбітра, не має можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна; 

6. Клуб підлягає дисциплінарним санкціям за внесення до рапорту арбітра 

прізвища дискваліфікованого або незаявленого футболіста, незалежно від 

того, брав чи не брав участі у матчі цей(ці) футболіст(и). 

7. Футболіст, прізвище якого не внесене до рапорту арбітра, не має права 

брати участь у матчі. 

8. Запасні футболісти, а також не більше 8-ми представників команди, 

прізвища яких внесені до рапорту арбітра, повинні під час матчу 

знаходитися на відведених для цього місцях, спеціально окресленій 

технічній площі. 

9. Особи, прізвища яких не внесені до рапорту арбітра, під час матчу не мають 

права перебувати у технічній площі та на лаві запасних команди. 

10. Розминка запасних футболістів під час матчу, внесених до рапорту арбітра, 

дозволяється біля кутового прапорця за лінією воріт своєї команди або за 

першим асистентом арбітра. Одночасно розминку можуть проводити не 

більше 3-х футболістів від кожної команди у формі, яка відрізняється за 

кольором від форми учасників матчу та арбітрів. 

11. Під час матчів Чемпіонату Першої ліги дозволяється заміна  5 (п’ятьох) 

футболістів. Задля зменшення зупинок у матчі кожна команда матиме 

максимум три можливості провести заміни під час гри; також дозволяється 

проводити заміни під час перерви між таймами. 

12. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до рапорту 

арбітра. 

 

Стаття 10.    КАЛЕНДАР ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЧІВ 

 

1. Календар матчів визначається шляхом жеребкування і затверджується 

керівництвом Української асоціації футболу. 

2. Матчі проводяться на стадіонах команд, вказаних у календарі першими. 

3. Перенесення матчів за рамки туру допускаються у випадках:  

а) форс-мажорних обставин; 
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б) відрядження 2 (двох) і більше футболістів однієї з команд – учасниць 

матчів у заходах збірних команд України. 

4. Зміна дати проведення матчу крім випадків передбачених п. 3 а, б цієї статті 

можлива лише за наявності поважних причин та згоди обох клубів. 

5. Право на перенесення матчів належить Відділу. 

6. Перенесення (проведення) матчів на стадіон команди-гостей не 

дозволяється. 

7. Проміжок між матчами Чемпіонату та Кубку України не може бути менше 

двох днів. 

 

Стаття 11.     ВИМОГИ ДО ОБОВЯЗКОВОЇ ІГРОВОЇ ЕКІПІРОВКИ 

ФУТБОЛІСТІВ 

 

1. Обов’язкова ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, 

гетрів, щитків та взуття. 

2. Висота номера на футболці – від 25-ти  см  до  35-ти  см,  ширина  –  не  

менше  12-ти см, ширина смуги номера – не менше 3-х см. На смугастих 

футболках номери наносяться на однокольоровому прямокутнику. 

3. Форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми польових 

гравців обох команд та арбітрів. 

4. Футболка може бути з короткими (до нижньої третини плеча) або довгими 

рукавами. Якщо, під футболку з короткими рукавами одягнута футболка з 

довгими рукавами, кольори їх рукавів мають збігатися. 

5. Підшортники (термобілизна) мають бути однакового кольору з шортами 

ігрової форми. 

6. Футболіст, екіпіровка якої не відповідає вимогам Правил гри та цієї статті, до 

участі у матчі не допускається. 

 

Стаття 12.    НЕЯВКА КОМАНДИ НА МАТЧ (МАТЧІ) АБО ВІДМОВА  

ВІД УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ 

 

1. За неявку команди на матч (матчі) без поважної  причини,  їй  зараховується  

поразка (0:3), супернику – перемога (3:0). До команди (клубу), яка не 

з’явилася на матч застосовуються дисциплінарні санкції у формі зняття 3 

очок, окрім зарахованої поразки. 

2. До команди, яка не з’явилась на календарний матч (матчі), застосовуються 

дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

3. У випадку не проведення матчу з вини клубу-господаря поля, цей клуб 

відшкодовує команді-суперниці витрати, пов’язані з проїздом, проживанням 

та до нього застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

4. У разі неявки обох команд на матч, їм зараховується поразка (0:3) та 

застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

5. За повторну неявку на матч без поважної причини команда знімається зі 

змагань. 

6. Якщо команда, яку виключено зі змагань, провела половину і більше матчів, 

їй зараховуються поразки в матчах, які залишились (-:+), а командам-

суперницям зараховуються перемоги (+:-), якщо менше половини матчів – 
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результати анулюються. 

 

Стаття 13.   ОБЛІК ПОРУШЕНЬ, ДОПУЩЕНИХ ФУТБОЛІСТАМИ В МАТЧАХ 

 

1. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром (жовтих та червоних 

карток) у кожній категорії Всеукраїнських змагань серед жіночих клубів 

України ведеться окремо. 

2. При переході футболіста в інший клуб на протязі сезону жовті та червоні 

картки не анулюються. 

3. Керівники клубів (команд) зобов’язані самостійно вести облік попереджень 

та вилучень футболістів і несуть за це відповідальність. 

4. 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 без рішення 

КДК УАФ. 

5. За кожні три жовті картки, отримані у чемпіонаті Першої ліги футболіст 

підлягає відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у матчах 

чемпіонату Першої ліги без рішення КДК УАФ. 

6. За червону картку, отриману за позбавлення суперника голу або очевидної 

гольової можливості (фол останньої надії), футболіст автоматично підлягає 

відстороненню на один матч у змаганні, в якому була отримана червона 

картка, без рішення КДК УАФ. 

7. Футболіст, який отримав червону картку та вилучений з поля (за винятком 

пп. 4 та 6 цієї статті), підлягає дискваліфікації та не має права брати участі у 

матчах до рішення КДК УАФ щодо його відсторонення від участі в матчах. 

Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з 

моменту вилучення з поля. 

8. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, за яке  

КДК УАФ прийняв рішення щодо його відсторонення від участі в матчах, має 

право брати участь у матчах до моменту затвердження рішення КДК УАФ. 

9. Футболісти команд одного клубу (команди) відбувають дискваліфікацію в 

команді, за яку були заявлені на матч, з одночасною забороною брати 

участь в матчах за будь-яку іншу команду до закінчення терміну дії 

відсторонення. 

10. Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату Першої ліги не 

зараховується до кількості матчів, які футболіст має пропустити у зв’язку з 

дискваліфікацією, крім випадків передбачених Дисциплінарними правилами 

УАФ. 

11. По завершені сезону жовті картки та відсторонення за отримані жовті картки 

анулюються.  

12. 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. 11 

цієї статті. Футболіст повинен відбути відсторонення в матчах за команду 

клубу, за яку він буде заявлений в наступному сезоні. 

13. Рішення з питань недисциплінованої поведінки футболістів, тренерів, 

офіційних осіб клубів (команд), глядачів, інших осіб, що не визначені 



#жіночийфутбол  | @uafwomen  | womensfootball.com.ua  44 
 

Регламентом, приймає КДК УАФ. 

 

Стаття 14.    НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1. Нагородження переможців та призерів чемпіонату України Першої ліги 

серед жіночих команд проводить УАФ та ВАЖФ. 

2. Команда, яка посіла перше місце в чемпіонаті одержує звання «Чемпіон 

України Першої ліги». Вона нагороджується кубком «Чемпіон України 

Першої ліги», дипломом УАФ. Футболісти, тренери та керівники команди 

нагороджуються медалями відповідного ступеню та ґатунку (38 осіб). 

3. Команди, що посіли друге та третє місця в чемпіонаті, нагороджуються 

кубком та дипломами УАФ. Футболістки, тренери та керівники команд-

призерів нагороджуються медалями відповідних ступенів та ґатунку (38 

осіб). 

4. Кращий бомбардир Чемпіонату України Першої ліги нагороджується 

пам’ятним призом УАФ. 

 

Стаття 15.    ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

1. Клуб (команда) за рахунок різних джерел фінансування несе всі витрати, 

пов’язані з його (її) участю у змаганнях, окрім витрат за арбітраж та 

спостереження арбітражу. 

2. Винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу змагань здійснюється 

за рахунок УАФ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за 

арбітраж та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу 

серед жіночих та дівочих команд». 

 

Стаття 16.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ  

ВИМОГ ЧИННОГО РЕГЛАМЕНТУ 

 

1. У разі невиконання або неналежного виконання вимог цього Регламенту, на 

Клуб можуть бути накладені санкції відповідно до положень 

Дисциплінарного Регламенту, а також Штрафних санкцій за порушення 

вимог регламентів. 

 

Стаття 17.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Розгляд та вирішення суперечливих питань, які виникають між клубами 

(командами) офіційними особами та футболістами здійснюється під 

юрисдикцією УАФ. 

2. Ситуації, що не передбачені даним Положенням регулюються 

затвердженим Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед 

жіночих команд, та нормативними документами УАФ, УЄФА та ФІФА. 
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Додаток №2  
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Стаття 1.   МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Метою і завданнями змагань є популяризація і подальший розвиток жіночого 

футболу в Україні та забезпечення необхідного рівня майстерності гравців 

для успішного виступу збірних команд України у міжнародних змаганнях. 

 

Стаття 2.  КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

1.  Загальне керівництво проведення Кубку України з футболу серед жіночих 

команд сезону 2020-2021 років здійснюється Українською асоціацією 

футболу (далі - УАФ). 

2. Безпосереднє проведення змагань покладається на структурний підрозділ 

УАФ – Відділ жіночого футболу УАФ (далі - Відділ) та Всеукраїнську 

Асоціацію жіночого футболу (далі ВАЖФ). 

3. Змагання проводяться згідно з календарем змагань, затвердженим УАФ. 

 

Стаття 3.   УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

1. Змагання проводиться за системою з вибуванням. 

2. Участь клубів Вищої ліги у розіграші Кубку України є обов’язковою. У разі 

відмови від участі до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. 

3.  До участі в розіграші Кубку України допускаються команди Першої ліги, які 

надали підтвердження про участь затверджене керівництвом 

обласної/регіональної асоціації/федерації футболу. У разі відмови після 

підтвердження, зняття або не явки команди Першої ліги, ця команда не 

допускається до участі у розіграші Кубку України сезону 2021-2022 років. 

4. Участь футболістів та офіційних осіб клубів/команд Вищої та Першої ліг в 

матчах Кубку України здійснюється на підставі заявкових листів команд 

відповідно Вищої та Першої ліг. 

5. Кожен клуб має бути представлений тільки однією командою. 

6. В кубковому турнірі беруть участь гравці, яким виповнилось 15 років та 

старші. 

 

Стаття 4.  ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Матчі Кубку України серед жіночих команд проводяться на стадіонах, які 

входять до «Реєстру стадіонів УАФ» (Додаток №4) та заявлені клубами/ 

командами для проведення домашніх матчів. 

2. Кубок України проводиться в період ігрового сезону 2020-2021 років, згідно 

календаря, затвердженого УАФ. 

3. Фінальний матч проводиться в місті і на стадіоні визначеними Комітетом. 

 
Стаття 5.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КУБКОВОГО ТУРНІРУ 

 

1. Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. На першому етапі 

команди Вищої ліги грають з командами Першої ліги. При жеребкуванні 

командам Першої ліги присвоюється непарні номери. У матчах команд 
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Вищої та Першої ліги (крім фінального матчу) господарем поля є команда 

Першої ліги. У разі зустрічі команд з однієї ліги матч відбувається на полі 

команди, яка розташована вище у сітці розіграшу. 

2. У випадку, якщо кількість учасників буде більше шістнадцяти команд, 

проводиться попередній етап, з жеребкуванням серед усіх команд Першої 

ліги, для визначення учасників 1/8 Кубку України. 

3. Господарем поля фінального матчу є команда, яка розташована у верхній 

частині сітки розіграшу. 

4.  На всіх етапах розіграшу Кубку України, у випадку, якщо матч в основний 

час закінчиться 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. 

5. Дисциплінарні санкції отримані у матчах чемпіонату України, не 

враховуються у матчах Кубку України і навпаки.  

6. За кожні три жовті картки, отримані у Кубку України футболіст підлягає 

відстороненню на один матч. 

7. По завершені сезону жовті картки та відсторонення за отримані жовті картки 

анулюються.  

8. 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. 7 

цієї статті. Футболіст повинен відбути відсторонення в матчах за команду 

клубу, за яку він буде заявлений в наступному сезоні. 

9. Під час матчу Кубку України дозволяється заміна 5 (п’ятьох) футболістів. 

Задля зменшення зупинок у матчі кожна команда матиме максимум три 

можливості провести заміни під час гри; також дозволяється проводити 

заміни під час перерви між таймами. 

10. До команди, яка після підтвердження участі, не з’явилась на  матч, 

застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

11. У випадку не проведення матчу з вини клубу-господаря поля, цей клуб 

відшкодовує команді-суперниці витрати, пов’язані з проїздом, проживанням 

та до нього застосовуються дисциплінарні санкції за рішенням КДК УАФ. 

 

Стаття 6. КАЛЕНДАР ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ МАТЧІВ 

 

1. Календар матчів визначається шляхом жеребкування і затверджується 

керівництвом Української асоціації футболу. 

2. Перенесення матчів за рамки туру допускаються у випадках: 

а) форс-мажорних обставин; 

б) відрядження 2 (двох) і більше футболістів однієї з команд - учасниць 

матчів у заходах збірних команд України, Ліги Чемпіонів УЄФА, 

Чемпіонатів Європи та світу серед студентів. 

3. Зміна дати проведення матчу, крім випадків передбачених п. 2 а, б цієї 

статті можлива лише за наявності поважних причин та згоди обох клубів. 

4. Право на перенесення матчів належить Відділу. 



#жіночийфутбол  | @uafwomen  | womensfootball.com.ua  48 
 

5. Перенесення (проведення) матчів на стадіон команди-гостей не 

дозволяється. 

6. Проміжок між матчами Чемпіонату та Кубку України не може бути менше 

двох днів. 

 

Стаття 7.    НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1. Нагородження проводиться у відповідності до Регламенту Всеукраїнських 

змагань з футболу серед жіночих клубів України сезону 2020-2021 років. 

2. Нагородження фіналістів Кубку України серед жіночих команд проводить 

УАФ та ВАЖФ. 

3. Команда, яка перемогла у розіграші Кубку України нагороджується кубком і 

дипломом УАФ. Футболісти, тренери та керівники команди – переможниці 

нагороджуються медалями – «Володар Кубку України» (38 осіб). 

4. Команда-фіналіст Кубку України нагороджується дипломом УАФ. 

Футболісти, тренери та керівники команди-фіналіста нагороджуються 

медалями – «Фіналіст Кубку України» (38 осіб). 

5. Спостерігач арбітражу та арбітри, які обслуговували фінал Кубку України, 

нагороджуються дипломами УАФ. 

 

Стаття 8.   ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

1. Клуб (команда) несе всі витрати, пов’язані з його(її) участю у змаганнях, 

окрім витрат за арбітраж та спостереження арбітражу. 

2. Винагороду за арбітраж та спостереження арбітражу змагань здійснюється 

за рахунок УАФ згідно затвердженого «Порядку нарахування та виплат за 

арбітраж та спостереження арбітражу Всеукраїнських змагань з футболу 

серед жіночих та дівочих команд». 

3. УАФ та Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу несе витрати з організації 

(в т.ч. оплати харчування, проживання команд-фіналістів по 24 чол., 

харчування та проживання арбітрів, транспорт на місці змагань, оренду 

стадіону, оплату всіх необхідних служб, які здійснюють безпеку проведення 

матчу, відеозйомка), нагородження та проведення фінального матчу, крім 

проїзду команд-учасниць. 

 

Стаття 9.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Ситуації, що непередбачені даним Положенням (обов’язки клубу-господаря 

поля з підготовки стадіону та організації матчу, порядок прийому команди 

гостей, тощо...), регулюються затвердженим Регламентом Всеукраїнських 

змагань з футболу серед жіночих клубів, нормативними документами УАФ, 

УЄФА та ФІФА. 
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Додаток №3  
до Регламенту Всеукраїнських змагань  

з футболу серед жіночих клубів 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 про проведення матчу 

 
  

Клуб        «Назва клубу» місто 

Змагання                                             Вища ліга, Перша ліга, Кубок України 

Тур                                                        № туру матчу 

Команда-господар                            «Назва клубу» місто 

Команда гостей                                 «Назва клубу» місто 

Дата матчу                                          22.07.2020 

Час початку матчу                             00:00 

Стадіон                                                Назва стадіону 

Адреса стадіону                                Адреса стадіону 

Контактна особа 

клубу                     

П.І.Б., тел. 

Ігрова форма: 
 

 футболка 

 

Колір 

 шорти Колір 

 гетри Колір 

Форма воротаря: 
 

 футболка 

 

Колір 

 шорти Колір 

 гетри Колір 

  

Додаткова 
інформація: 

 

 
   

Представник 
команди 

господаря: ______________________   ________  М. П. 

 

  

                       (ПІБ)                                        (підпис) 

 
«    » __________ 2020  р. 
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Додаток №4  
до Регламенту Всеукраїнських змагань  

з футболу серед жіночих клубів 
 

«Погоджено» 
Комітетом з питань стадіонів  

та безпеки проведення змагань УАФ 

 

 

«РЕЄСТР СТАДІОНІВ УАФ»  
для проведення Всеукраїнських змагань з футболу. 

 

Матчі Чемпіонатів України з футболу в Вищій та Першій лігах та Кубку України 
дозволено проводити на стадіонах, заявлених клубом на відповідний змагальний 
сезон. Стадіони повинні бути класифіковані Комітетом з питань стадіонів та 
безпеки проведення змагань УАФ за категорією не нижче 1. 

 
Стадіони, які відповідають структурним критеріям 4-ї категорії УАФ: 

 «Арена Львів» (м. Львів); 

 «Дніпро-Арена» (м. Дніпро); 

 НСК «Олімпійський» (м. Київ); 

 ОСК «Металіст» (м. Харків); 

 «Славутич-Арена» (м. Запоріжжя); 

 «Чорноморець» (м. Одеса). 

 

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 3-ї категорії УАФ: 

 «Авангард» (м. Луцьк, Волинська область); 

 «Авангард» (м. Ужгород, Закарпатська обл.); 

 «Ворскла» ім. О. Бутовського (м. Полтава); 

 «Динамо» ім. В. Лобановського (м. Київ); 

 «Зірка» (м. Кропивницький); 

 «Колос» (с. Ковалівка, Київська обл.); 

 «Метеор» (м. Дніпро); 

 КСК «Ніка» (м. Олександрія); 

 «Оболонь-Арена» (м. Київ); 

 Стадіон ім. В. Бойка (м. Маріуполь, Донецька обл.); 

 Тернопільський міський стадіон (м. Тернопіль); 

 «Україна» (м. Львів); 

 Центральний міський стадіон (м. Миколаїв); 

 Центральний стадіон (м. Черкаси); 

 ОНСЦ «Чернігів» (м. Чернігів). 

 

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 2-ї категорії УАФ: 

 «Авангард» (м. Краматорськ, Донецька обл.); 

 «Блюмінг» (м. Краматорськ, Донецька обл.); 

 «Буковина» (м. Чернівці); 

 «Інгулець» (смт. Петрове, Кіровоградська обл.); 

 «Колос» (смт Млинів, Рівненська обл.); 
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 «Кремінь-Арена» ім. О. Бабаєва (м. Кременчук, Полтавська обл.); 

 «Кристал» (м. Херсон); 

 «Локомотив» (м. Полтава); 

 «Минай-Арена» (с. Минай, Закарпатська обл.); 

 «Нафтовик» (м. Охтирка, Полтавська обл.); 

 НТК ім. В. Баннікова (м. Київ); 

 «Парк Перемоги» (м. Миколаїв); 

 «Поділля» (м. Хмельницький); 

 «Рух» (м. Івано-Франківськ); 

 «Скіф» (м. Львів); 

 «Сонячний» (м. Харків); 

 Стадіон ім. Б. Тропанця (с. Зоря, Одеська обл.); 

 «Ювілейний» (м. Суми); 

 «Юність» (м. Волочиськ, Хмельницька обл.); 

 «Юність» (м. Горішні Плавні, Полтавська обл.); 

 «Юність» (м. Чернігів). 

 

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 1-ї категорії УАФ: 

 «Азовець» (м. Маріуполь, Донецька обл.); 

 «Альянс-Арена» (с. Байрак, Сумська обл.); 

 «Ворскла-Зміна» (с. Нижні Млини, Полтавська обл.); 

 «ГОЛовківський» (с. Головківка, Кіровоградська обл.); 

 «Динамо» (м. Харків); 

 «Електрометалург» (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.); 

 «Енергетик» (м. Бурштин, Івано-Франківська обл.); 

 «Енергія» (м. Нова Каховка, Херсонська обл.); 

 «Затис» (смт. Горностаївка, Херсонська обл.); 

 «Західний» (м. Маріуполь, Донецька обл.); 

 «Зоря» (с. Білозір’я, Черкаська обл.); 

 «Іван» (м. Одеса); 

 «Ізотоп» (м. Вараш, Рівненська обл.); 

 «Княжа-Арена» (с. Щасливе, Київська обл.); 

 «Колос» (м. Березне, Рівненська обл.); 

 «Колос» (м. Бориспіль, Київська обл.); 

 «Колос» (с. Чкалове, Дніпропетровська обл.); 

 «Локомотив» (м. Рава-Руська, Львівська обл.); 

 «Лтава» (м. Полтава); 

 «Мальва» (м. Чернівці); 

 «Мар’янівський» (с. Мар’янівка, Херсонська обл.); 

 «Машинобудівник» (м. Карлівка, Полтавська обл.); 

 «Медик» (м. Моршин, Львівська обл.); 

 КСК «Ніка», штучне поле (м. Олександрія, Кіровоградська обл.); 

 КСК «Олімп» (м. Олександрія, Кіровоградська обл.); 

 «Олімпійський» (м. Каховка, Херсонська обл.); 

 «Олімпійські резерви» (м. Дніпро); 
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 «Підшипник» (м. Луцьк, Волинська обл.); 

 «Сокіл» (м. Львів); 

 «Сокіл» (м. Стрий, Львівська обл.); 

 «Спартак» (м. Одеса); 

 «Спартак-Арена» (м. Житомир); 

 Стадіон ім. Б. Маркевича (м. Винники); 

 Стадіон ім. В. Мельника (м. Обухів, Київська обл.); 

 Стадіон Львівської ДЮСШОР № 4 (м. Львів); 

 Стадіон НТБ «Конча-Заспа» (м. Київ); 

 Стадіон НТБ «Маріуполь» (м. Маріуполь, Донецька обл.); 

 Стадіон НТБ «Металіст» (смт Високий, Харківська обл.); 

 Стадіон НТБ «Металург» (м. Запоріжжя); 

 Стадіон СОК «Люстдорф» (м. Одеса); 

 «Торпедо» (м. Запоріжжя); 

 «Трудові резерви» (м. Біла Церква, Київська обл.); 

 «Хет-Трик Арена» (м. Івано-Франківськ); 

 «Хімік» (м. Вінниця); 

 «Хімік» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.); 

 Центральний міський стадіон (м. Вінниця); 

 Центральний міський стадіон (м. Ірпінь, Київська обл.); 

 Центральний міський стадіон «Спартак» (м. Коростень, Житомирська обл.); 

 Центральний стадіон (м. Умань, Черкаська обл.); 

 Центральний стадіон (смт Калинівка, Київська обл.); 

 Центральний стадіон ім. М. Бруквенка (смт Макарів, Київська обл.); 

 «Чернігів-Арена» (м. Чернігів); 

 «Шахта Жовтнева» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.); 

 «Ювілейний» (м. Буча, Київська обл.); 

 Манеж СК «Іллічівець» (м. Маріуполь, Донецька обл.); 

 Манеж НТБ «Дніпро» (м. Дніпро); 

 Манеж НТБ «Конча-Заспа» (м. Київ). 

 

 

*   після надання актів відповідності спортивних споруд технічним нормам для 

проведення футбольних матчів за участю жіночих клубів Відділу та Комітету 

з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ. 

 

 «Максимус» (c. Берестівець, Черкаська обл..)  

 «Старт»  (м. Олешки, Херсонська обл..);  

 «Олімп» (м. Володимир-Волинський, Волинська обл.); 

 «Шахтар» (м. Нововолинськ, Волинська обл.) 

 «Олімпієць» (м. Люботин, Харківська обл.) 

 Центральний районний стадіон (с. Паланка, Черкаська обл.) 
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Додаток №5 

до Регламенту Всеукраїнських змагань  
з футболу серед жіночих клубів 

 
 

Компенсаційні розрахунки клубу  
з ДЮСЗ (аматорським клубом) 

 
1.  Клуб, після укладання футболістом його першого професіонального 

контракту, зобов’язаний у місячний термін провести компенсаційні 

розрахунки з ДЮСЗ (аматорським клубом) за її навчання та підготовку. Сума 

компенсації визначається відповідно до рішення Палати вирішення спорів 

(якщо в угоді необумовлені інші умови компенсації). 

2.  ДЮСЗ (аматорський клуб) має право на отримання компенсації за навчання 

та підготовку футболіста до досягнення ним 23-х років. 

3.  Якщо футболіст навчався в кількох ДЮСЗ (аматорських клубах), в такому 

разі компенсація виплачується за кожний рік навчання: 

 а) вік з 10-ти до 12-ти років - 1 000 грн. 

 б) вік з 13-ти до 17-ти років - 1 500 грн. 

 в) вік з 18-ти до 23-ти років - 2 000 грн. 

4.  Якщо футболіст, який уклав свій перший контракт з клубом, після навчання в 

 ДЮСЗ перебував в аматорському клубі не менше двох років, тоді ДЮСЗ і 

 аматорський клуб мають право на отримання компенсації за його навчання 

та підготовку у рівних частинах. 

5.  Компенсаційні виплати збільшуються на 100% за підготовку та навчання 

 футболіста-члена збірної команди України, який протягом останніх 12-ти 

 місяців брав участь в офіційних матчах. Не менше 50% суми, отриманої 

 ДЮСЗ (аматорським клубом), виділяється на заохочення тренерів, які брали 

 участь у навчанні та підготовці футболіста. 

 

Урегулювання питань про суму компенсації 

1.  Якщо сторони не дійшли згоди про суму компенсації, питання розглядає 

 Палата вирішення спорів після письмової заяви однієї зі сторін. 

2.  Будь-які фінансові суперечливі питання між сторонами, що стосуються суми 

 компенсації, не повинні негативно впливати на професіональну діяльність 

 футболіста. 

 

Вікові коефіцієнти 

1.  Для футболістів встановлюються такі вікові коефіцієнти: 

а) до 19 років - 0,5 

б) з 19-ти років до 20 років - 1,5 

в) з 21-го року до 23-х років - 2 

2.  У випадку розірвання контракту між футболістом і клубом з вини останнього, 

компенсація не виплачується. 

3.  Вікові коефіцієнти футболістів застосовуються для визначення суми 

компенсації у розрахунках між клубами. 
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Додаток №6  

Регламенту Всеукраїнських змагань  
з футболу серед жіночих клубів 

 

 

Типова форма заяви на проведення реєстрації 
ЗАЯВА 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б.) 

прошу ГC «Українська асоціація футболу» (далі –УАФ) зареєструвати мене в якості футболіста за 

_________________________________________________________________________________________________________                                            

(назва футбольного клубу/школи) 

Зобов’язуюся дотримуватися: 
- статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління УАФ в межах їх компетенції;  
- статутів, регламентних документів, директив УЄФА, ФІФА та рішення їх органів;  
- Правил гри, прийнятих IFAB; 
- принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів Чесної гри; 

а також забезпечувати виконання дисциплінарних санкцій відповідно до прийнятих рішень органів здійснення 
футбольного правосуддя та Спортивного арбітражного суду у м. Лозанна, Швейцарія. 

Я зобов’язуюся уникати будь-яких порушень щодо верховенства взаємоповаги, рівності та змагальності, підтримувати 
безкомпромісну боротьбу з протиправним стимулюванням з метою досягнення спортивних результатів. 

Я відповідально заявляю, що не братиму участі прямо, опосередковано або іншим чином у діяльності, пов’язаній з 
букмекерськими ставками, тоталізатором, азартними іграми, лотереями, подібними заходами чи операціями, що мають 
зв’язок зі спортом. Я визнаю, що мені заборонено бути учасником (активно або пасивно) компаній, фірм, організацій, інших 
юридичних осіб, які заохочують, виступають посередниками, організовують або супроводжують такі заходи чи операції. 

Я відповідально заявляю, що маю тільки одне громадянство (для громадян України) відповідно до чинного 
законодавства України та зобов’язуюся повідомляти ГС «Українська асоціація футболу» в строк не пізніше 30-ти 
календарних днів про зміну громадянства з наданням  підтверджуючих документи відповідно до чинного законодавства 
України. 

Я даю згоду на отримання лігами, асоціаціями, конфедераціями та ФІФА, у разі необхідності та з метою їх дослідження, 
всіх контрактів, договорів, будь-яких додаткових угод, кореспонденції та інших записів, пов’язаних з моєю діяльністю як 
футболіста.  

Я підтверджую, що надав новому клубу інформацію про всі клуби та/або ДЮСЗ, які зробили внесок у мою підготовку в 
віці від 12-ти до 23-х років, для виконання новим клубом зобов'язань щодо компенсації за підготовку та виплат за 
механізмом солідарності. 

Я даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на зберігання та обробку УАФ будь-якої 
інформації, пов’язаної з моєю футбольною діяльністю, з метою її опублікування, в тому числі опублікування подробиць про 
будь-яку дисциплінарну санкцію, накладену на мене, і на те, що ФІФА буде повідомлена про це. 

Я повністю усвідомлюю та погоджуюся, що ця заява є доступною для членів компетентних органів УАФ. 
Також даю згоду 

__________________________________________________________________________________________  
                                                                    (назва клубу)  
та ГC «Українська асоціація футболу» на збір та використання моїх персональних даних згідно з Законом України „Про 

захист персональних даних” з метою виготовлення паспорта футболіста та внесення інформації до «Бази даних УАФ», 
власником та розпорядником якої є ГC «Українська асоціація футболу».  

До заяви додаю та підтверджую відповідність таких документів (перелік документів): 

 
Підписи: 
Футболіст                ________________________________ 
(Батько футболіста  ________________________________ 
Мати футболіста      ________________________________) 
                            * якщо футболіст неповнолітній. 
Дата:_____________ Керівник клубу__________________М.П. 

 

 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

(офіційна назва клубу, юридична адреса, контактний 
телефон, факс, електронна адреса),  
В особі 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові керівника клубу, що 
погоджує реєстрацію за клуб) 

____________________________________
____________________________________ 
 

(прізвище, ім’я, по батькові футболіста, рік народження), 
______________________________________________________
______________________________________________________       
                            (паспортні дані) 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
(контактні дані: адреса для листування, прописка)  
 
телефон:______________________________________________ 
e-mail:________________________________________________ 
 


