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Розділ І. Нормативно-правова база положення 

 

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 

2. Статут Громадської спілки «Федерація футболу України» (ФФУ). 

3. Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних 

асоціацій. 

4. Дисциплінарні правила Федерації футболу України. 

5. Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення 

змагань з футболу. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 

«Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів». 

8. Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування 

футбольних матчів. 

9. Кодекс етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага». 

10. Постанова Верховної Ради України «Про вшанування Героїв АТО 

та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 

№ 373-VIII від 12.05.2015 р. 

11. Указ Президента України від 09 лютого 2016 року 42/2016 «Про 

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». 

12. Протокол наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України 

В.А.Кириленка від 06.10.2016 № 36270/0/1-16 «Про подальший розвиток в 

Україні ігрових олімпійських видів спорту» в Збройних Силах України щодо 

відновлення та модернізації спортивної інфраструктури, створення збірних 

команд з ігрових видів спорту. 

13. Указ Президента України від 12 травня 2018 року 123/2018 «Про 

підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, 

які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях». 

14. Статутні та регламентні документи Національної ради спортивної 

реабілітації захисників України. 

15. Статутні та регламентні документи ФФУ. 

 

Розділ ІІ. Мета та завдання Положення 

 

Стаття 1. Мета Положення. 

Метою Положення є визначення принципів організації та проведення 

змагань з футболу на території України серед команд військовослужбовців, 
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службовців сектору безпеки та оборони України, ветеранів АТО під егідою 

Федерації футболу України (далі – ФФУ), Національної ради спортивної 

реабілітації захисників України (далі – НРСРЗУ) та Міністерства оборони 

України (далі – МОУ), порядку, норм та правил відносин між суб’єктами на 

основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів 

футболу. 

 

Стаття 2. Завдання Положення. 
1. Приведення системи змагань у відповідність до вимог статутних та 

регламентних документів ФФУ. 

2. Встановлення порядку здійснення контролю за організацією і 

проведенням змагань. 

3. Визначення заходів дисциплінарного впливу до порушників 

порядку організації та проведення змагань. 

 

Розділ ІІІ. Мета та завдання змагань 

 

Стаття 3. Мета змагань. 

1. Фізична, психологічна та спортивна реабілітація 

військовослужбовців після проходження служби в зоні проведення АТО на 

сході України. 

2. Зміцнення дружніх стосунків між військовослужбовцями та 

військовими підрозділами. 

3. Залучення якнайбільшої кількості військовослужбовців з усієї 

України, які брали чи беруть участь в АТО на сході України до регулярних 

занять спортом. 

4. Популяризація гри у футбол. 

5. Пропаганда здорового способу життя. 

 

Стаття 4. Завдання змагань. 

1. Визначення переможців, призерів та розподіл місць футбольних 

команд за підсумками змагань. 

2. Створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і 

глядачів. 

3. Забезпечення умов для підвищення популярності змагань. 

 

Розділ ІV. Умови проведення змагань 

 

Стаття 5. Організатори проведення змагань. 

1. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

виключне право на загальне керівництво і контроль за організацією та 

проведенням змагань належить ФФУ. 
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2. Згідно з Договором між НРСРЗУ та ФФУ право на безпосередню 

організацію та проведення всеукраїнських змагань з футболу «Відкритий 

чемпіонат України Героїв АТО» делегується НРСРЗУ.  

3. Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань 

здійснює комісія з проведення змагань (далі – Комісія) (Додаток № 1), до 

складу якого входять представники ФФУ, НРСРЗУ,  Всеукраїнської 

футбольної ліги учасників та ветеранів АТО, силових структур сектору 

безпеки та оборони України, Міністерства молоді та спорту України, 

Міністерства соціальної політики України. Комісії належить право 

оперативного прийняття рішень з питань проведення змагань. Питання, що 

не передбачені даним Положенням, регулюються виконавчим органом 

НРСРЗУ. 

 

Стаття 6. Система проведення та календар змагань. 

1. Змагання «Відкритого чемпіонату України Героїв АТО»  2019 року 

серед команд військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони 

України проводяться за системою «весна-осінь» та складаються з двох етапів 

–  групового і фінального. 

2. Груповий етап проводиться у групах за територіальним 

принципом. 

3. Порядок формування груп, система проведення та умови виходу 

команд до фінальної частини змагань визначаються Комісією після 

завершення заявок команд на участь у змаганнях. 

4. Ігри групового етапу проводяться у четвер або п’ятницю 

(резервний день – субота). Ігри можуть проводитися в інші дні за умови 

отримання згоди від обох команд-учасниць даного матчу. 

5. Кількість учасників фінального етапу визначається комісією до 

початку змагань групового етапу. 

6. Терміни та місце проведення фінального етапу визначаються 

Правлінням НРСРЗУ. 

 

Стаття 7. Учасники змагань. 

1. До участі у змаганнях допускаються команди (збірні команди), 

сформовані на базі  органів управлінь, з’єднань, об’єднань, військових частин 

та інших установ Міністерства оборони України, військових гарнізонів та 

інших силових структур сектору безпеки та оборони України, воєнізованих 

формувань з діючих військовослужбовців, співробітників, а також 

демобілізованих військовослужбовців з посвідченням УБД чи Довідкою про 

безпосередню участь особи в АТО на сході України. 

2. Учасниками змагань можуть бути збірні команди, сформовані за 

територіальним принципом (місто, район, область) з демобілізованих 

учасників, ветеранів АТО. 
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Стаття 8. Порядок оформлення документів. 

1. Для участі у змаганнях команді необхідно до 15 березня 2019 року 

надати Оргкомітету гарантійний лист про участь у змаганнях (e-mail: 

milfootball@ukr.net).  

2. Кожна команда може заявити для участі у змаганнях не більше 

30 гравців. До заявкового листа команди дозволяється вносити прізвища та 

імена не більше 10 (десяти) військовослужбовців, які не мають статусу 

Учасника бойових дій / не є учасниками АТО. Заявковий лист команди 

обов’язково має містити наступне: назву команди, прізвище, ім’я та по-

батькові кожного гравця повністю, дату його народження, номер військового 

квитка чи посвідчення офіцера, та номер посвідчення УБД (для учасників 

бойових дій), Довідки про безпосередню участь особи в АТО та відмітку 

лікаря спеціалізованого медичного закладу чи медичних частин/підрозділів 

силових структур, гравці яких мають право на участь у змаганнях згідно 

Статті 7 даного Положення, про допуск гравця до участі у змаганнях. Такі 

відмітки завіряються особистими печатками лікаря, а сам заявковий лист – 

печаткою даної медичної установи чи підрозділу. Заявковий лист підписують 

командир військової частини, представник та тренер команди. Заявковий 

лист збірної команди гарнізону або ветеранської команди підписує голова 

регіональної федерації футболу або представник оргкомітету. 

3. Склад команди затверджується наказом командира даної в/ч 

(підрозділу) силових структур сектору безпеки та оборони України, або 

розпорядженням голови регіональної федерації футболу до якого додається 

заявковий лист (заявковий лист) оформлений згідно п. 2 даної Статті. 

4. Заявка гравців на участь у змаганнях починається з 01 березня 

2019 року і безпосередньо проводиться у регіональних федераціях футболу 

(далі – РФФ). Заявкові листи команд підписуються керівниками РФФ та 

завіряються печатками цих організацій. 

5. Для заявки гравців на участь у змаганнях представнику команди 

необхідно надати РФФ (додаток № 3): 

– оригінал заявкового листа, оформленого згідно п. 2 даної Статті у 

двох екземплярах; 

– оригінали та копії військового квитка, посвідчень учасника АТО; 

– два екземпляри підписаних (прізвище гравця) кольорових 

фотокарток (3х4) кожного гравця та електронну версію фото у форматі .jpg 

(назва файлу – прізвище гравця); 

– емблему команди в електронному вигляді (формат Adobe 

Illustrator, СorelDRAW); 

– історію та фото команди. 

6. Після опрацювання наданих матеріалів представник отримує 

завірений РФФ екземпляр заявкового (дозаявкового) листа та картки гравців, 

що дають їм право на участь у змаганнях. 

7. Копію заявки (дозаявки) РФФ направляє до Оргкомітету змагань 

(e-mail: milfootball@ukr.net). 

mailto:milfootball@ukr.net
mailto:milfootball@ukr.net
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8. Дозаявка гравців припиняється за три тури до завершення 

групового етапу змагань. 

9. Дозаявка гравців на участь у фінальному етапі змагань заборонена. 

10. Перенесені матчі 1 (першого) кола змагань групового етапу мають 

бути зіграні до початку ігор 2 (другого) кола змагань групового етапу. Усі 

перенесені матчі 2 (другого) кола змагань групового етапу мають відбутися 

за два тури до завершення змагань групового етапу. 

11. Відповідальним за заявку гравців, організацію та проведення 

змагань забороняється передавати третім особам будь-яку інформацію 

стосовно гравців команд (військові звання, посади, відкриті та закриті 

найменування військових частин і т.п.). Також на них покладається 

відповідальність за збереження заявкової документації. Після закінчення 

змагань копії документів гравців, за вимогою представника команди 

(командира в/ч), підлягають поверненню. 

 

Стаття 9. Участь у грі. 

1. Змагання проводяться за Правилами гри у футбол. 

2. Обидві команди (господарі та гості) зобов’язані прибути до місця 

проведення матчу не пізніше ніж за 45 хв. до початку гри. 

3. Склад команди на участь у грі – 11 гравців, з них 10 польових 

гравців та 1 воротар. 

4. У кожній грі дозволяється заміна 7 (сімох) гравців з числа 

внесених у Рапорт арбітра до початку гри, без права «зворотної» заміни. 

5. На футболки гравців мають бути нанесені номери від 1 до 99. 

6. Перед початком гри представник команди (капітан, тренер) 

повинен вписати до Рапорту арбітра друкованими літерами прізвища та імена 

не більше 18 гравців (11 основних та 7 запасних) та їх номери. До рапорту 

арбітра дозволяється вносити прізвища та імена не більше 5 (п’ятьох) 

гравців, які не мають статусу Учасника бойових дій / не є учасниками АТО. 

Також арбітру необхідно надати заявковий лист команди та картки гравців, 

внесених до Рапорту арбітра. 

7. Команда-господар поля заповнює Рапорт арбітра першою. 

8. Ігри проводяться на футбольних полях з натуральним або 

штучним покриттям. Дозволяється проведення ігор на футбольних полях з 

гаревим, гумовим або земляним покриттям стандартного розміру зі 

встановленими на них воротами і відповідною розміткою згідно Правил гри. 

9. Тривалість гри складає 2 тайми по 30 хв. ігрового часу з 

десятихвилинною перервою між таймами. 

10. Гравець, прізвище якого не внесене до Рапорту арбітра, не має 

права брати участь у грі. 

11. Ігрова форма гравця складається з футболки, шортів, гетрів, 

щитків та взуття. 

12. Якщо у двох команд кольори ігрової форми співпадають, команда 

гостей поля повинна одягнути ігрову форму іншого кольору. 
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13. Колір футболки воротаря повинен за кольором відрізнятися від 

кольорів футболок гравців обох команд та арбітрів, що проводять гру. 

14. Гравець, ігрова форма якого не відповідає Правилам гри, до участі 

у грі не допускається. 

15. Допускається запізнення команди на гру не більше, ніж на 30 хв. 

16. За запізнення (більше 30 хв.) від часу початку гри, без поважних 

причин, або неявку на гру команді зараховується поразка (0:3). 

17. Якщо команда, яку було знято зі змагань провела менше 50% 

матчів, то її результати анулюються, а якщо провела 50% ігор і більше, то за 

не проведені матчі їй зараховується поразка (–:+). 

18. Гравці, які заявлені за одну команду, не мають права виступати за 

іншу команду. 

19. Незаявлені належним чином гравці, або ж гравці, картки яких 

відсутні, до участі у грі не допускаються. Якщо картка гравця відсутня, то 

такий гравець допускається до гри за умови наявності його прізвища в 

заявочному листі та пред’явлення оригіналу посвідчення особи та 

посвідчення (військовослужбовця, УБД). 

20. Під час гри, від її початку і до закінчення, обов’язковою є 

присутність лікарів обох команд. 

21. Командам рекомендується проводити відеозапис матчу. 

22. Зміна дати проведення матчу можлива за заявою команди до 

Комісії з викладеними аргументованими причинами за умови отримання 

згоди від команди суперників, якщо така заява надійшла не пізніше, ніж за 3 

доби до матчу. 

23. Якщо одна із команд офіційно знялася з турніру, то гравці даної 

команди не можуть грати за інші команди. 

  

Стаття 10. Відповідальність команд, футболістів та офіційних 

осіб команд. 

1. Гравці, керівники та тренери команд, що беруть участь в 

змаганнях, зобов’язані виконувати всі вимоги Правил гри і даного 

Положення, виявляти високу дисципліну, повагу до суперників, арбітрів та 

глядачів. За порушення Правил гри до них можуть бути застосовані 

дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил ФФУ. 

2. Представники команд не мають права втручатися в дії арбітрів, 

вони несуть повну відповідальність за поведінку усіх членів своєї команди і її 

вболівальників. 

3. Команда господарів поля несе відповідальність за безпеку арбітрів 

до, під час та після закінчення матчу. 

4. Якщо гравець, якого було замінено до початку або під час матчу, 

або вилучено, або не внесено до листа Рапорту арбітра, у подальшому 

безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується технічна 

поразка (0:3), а команді суперників – перемога (3:0). Якщо у матчі команда 

суперників перемогла з більшою різницею, рахунок залишається незмінним. 
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5. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від 

участі в матчах або незаявленого гравця, у разі, якщо цей гравець 

безпосередньо не брав участі у матчі, до команди застосовуються 

дисциплінарні санкції. 

6. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від 

участі в матчах або незаявленого гравця, у разі, якщо цей гравець 

безпосередньо брав участь у матчі (виходив на футбольне поле), команді 

зараховується технічна поразка (0:3), а команді-суперниці – перемога (3:0). 

Якщо у матчі команда-суперниця перемогла з більшою різницею, тоді 

рахунок залишається незмінним. 

7. Якщо команда без дозволу арбітрів самовільно залишила 

футбольне поле, то їй зараховується поразка (0:3) за умови, що рахунок 

матчу не був більшим на користь суперників. Така команда може бути знята 

з участі у змаганнях. 

8. Дисциплінарні санкції, застосовані арбітром матчу до гравців 

можуть призвести до відсторонення (дискваліфікації) гравців на певну 

кількість ігор, або ж на визначений термін відповідно до Дисциплінарних 

правил ФФУ. 

9. Команда зобов’язана самостійно вести облік дисциплінарних 

санкцій (жовтих та червоних карток), які були застосовані арбітрами до 

гравців команди і несе за це відповідальність. 

10. Гравець підлягає відстороненню на один матч за кожні 3 жовті 

картки, отримані в іграх. 

11. Гравець, вилучений з поля за дві жовті картки в одній грі або за 

червону картку за позбавлення команди суперника очевидної гольової 

можливості, підлягає відстороненню на одну гру чемпіонату. 

12. Не проведений з будь-якої причини матч чемпіонату не 

враховується у кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з 

відстороненням від участі в матчах. 

13. У випадку, якщо гра не була закінчена з вини однієї з команд, то 

винній стороні зараховується технічна поразка (0:3). 

14. У випадку, якщо гра була не закінчена з вини обох команд, то 

обом командам зараховуються технічні поразки (–/–). 

15. Під час матчу тренери та представники команд зобов’язані 

знаходитися в технічній зоні, розмітка якої є обов’язковою. Залишати 

технічну зону без дозволу арбітра категорично забороняється. 

16. У випадку втручання тренерів, представників команди в дії 

арбітрів під час гри, арбітр має право припинити гру. Команді, з чиєї вини 

сталося порушення, зараховується технічна поразка (0:3). 

17. Вилучений та/або дискваліфікований гравець, тренер, представник 

команди, не має права знаходитися у технічній зоні. 

18. Під час гри на лаві запасних та в технічній зоні не допускається 

присутність осіб, не внесених до Рапорту арбітра. 
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19. Перед початком гри капітан та представник команди разом з 

арбітром матчу мають право перевірити картки гравців команди суперників. 

20. Для вирішення питань застосування дисциплінарних санкцій до 

учасників змагань Оргкомітет створює контрольно-дисциплінарну комісію у 

складі 5 осіб. Рішення приймаються більшістю, кворум – 3 особи. 

 

Розділ V. Арбітраж 

 

Стаття 11. Здійснення та забезпечення арбітражу. 

Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до 

них, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій. 

1. Забезпечення арбітражу покладається на ФФУ та регіональні 

федерації футболу. 

Стаття 12. Призначення арбітрів. 

1. Призначення арбітрів та асистентів арбітра проводить Комітет 

арбітрів ФФУ та/або за його дорученням Комітети арбітрів РФФ. 

2. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється 

виключними повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, 

і два асистенти арбітра. 

 

Стаття 13. Обов’язки та функції арбітрів. 

1. Арбітри, призначені для проведення матчу, зобов’язані прибути на 

стадіон за 45 хв. до початку матчу. 

2. Арбітр та асистенти арбітра зобов’язані до початку матчу оглянути 

футбольне поле, оцінити його по п’ятибальній системі і зробити відповідний 

запис в рапорті арбітра. 

3. Після закінчення гри арбітр зобов’язаний протягом 30 хв. 

заповнити Рапорт арбітра, зробивши відповідні записи про проведенні заміни 

гравців та застосовані ним дисциплінарні санкції (попередження або 

вилучення), авторів забитих м’ячів та інше. 

4. Якщо під час гри мали місце травми, порушення порядку на 

стадіоні або ж після гри був поданий протест, арбітр зобов’язаний внести в 

протокол відповідні записи. 

5. Усі порушення футболістів чи вболівальників до, під час, або після 

завершення матчу арбітр зобов’язаний описати в Рапорті арбітра. 

6. У випадку отримання гравцем серйозної травми, арбітр зі слів 

медпрацівника повинен внести в Рапорт арбітра характер пошкодження, 

причину та попередній діагноз, надати його для підпису медпрацівника у 

відповідному розділі Рапорту. 

7. Рапорт арбітра після закінчення матчу необхідно надіслати 

протягом 5 годин після закінчення матчу на e-mail: milfootball@ukr.net та 

протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати до відповідних 

регіональних федерацій футболу, арбітри яких проводили матч, комітет 

арбітрів РФФ. 

mailto:milfootball@ukr.net
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Розділ VІ. Протести 

 

Стаття 14. Подання та розгляд протестів. 
1. Тренер або представник команди зобов’язаний після закінчення 

матчу протягом 30-ти хвилин повідомити про подання протесту арбітра та 

представника команди суперників. Арбітр зобов’язаний зробити в Рапорті 

запис про подачу протесту. 

2. Протягом 24 годин після закінчення матчу вмотивований протест 

передається до Оргкомітету (e-mail: milfootball@ukr.net) . 

3. Не приймається і не розглядається несвоєчасно поданий і 

незафіксований протест, а також у разі, якщо він поданий на рішення арбітра 

протягом матчу: 

а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або 

одинадцятиметрового удару; 

б) визначення положення «поза грою»; 

в) визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення 

м’яча у гру; 

г) зараховане або не зараховане взяття воріт; 

ґ) попередження або вилучення футболіста з поля. 

4. Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт і/або 

розмітки та розмірів ігрового майданчика подається у письмовій формі 

арбітру до початку гри. 

5. Усі вчасно подані протести і зібрані  пояснення розглядаються 

Контрольно-дисциплінарною комісією змагань, затвердженою Оргкомітетом. 

6. Рішення Контрольно-дисциплінарної комісії може бути оскаржене 

в КДК ФФУ. 

 

Розділ VІІ. Визначення та нагородження переможців 

 

Стаття 15. Визначення місць команд. 

1. Місця команд у іграх групових турнірів визначаються згідно очок, 

набраних ними в усіх іграх. 

2. Очки нараховуються наступним чином: 

 за перемогу – 3 очки, 

 за нічию – 1 очки, 

 за поразку – 0 очок. 

3. У випадку рівності очок у двох і більше команд місця між 

командами-конкурентами визначаються: 

 за найбільшою кількістю набраних очок, 

 за найбільшою кількістю перемог, 

 за найкращою різницею забитих та пропущених м’ячів, 

 за найбільшою кількістю забитих м’ячів. 

mailto:milfootball@ukr.net
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4. У випадку рівності показників у команд-конкурентів, що вказані у 

п.3, місця команд визначаються згідно загальних показників між усіма 

командами. За рівності усіх показників місця команд визначаються 

жеребкуванням, яке проводить Комісія змагань. 

5. У фінальній частині, якщо основний час фінальної гри закінчиться 

внічию, то призначається додатковий час (2 тайми по 10 хвилин); 

6. Якщо і додатковий час фінального матчу закінчиться внічию, то 

призначається серія післяматчевих 11-метрових ударів. 

 

Стаття 16. Нагородження переможців. 

1. Команди, що програли у півфінальних матчах, нагороджуються 

кубками та дипломами НРСРЗУ  і ФФУ за третє місце, а гравці – медалями та 

грамотами. 

2. Команда, яка переможе у фінальному матчі фінальної частини, 

отримує звання «Чемпіон Відкритого чемпіонату України Героїв АТО» з 

футболу. Вона нагороджується кубком, вимпелом та дипломом НРСРЗУ  і 

ФФУ, а гравці команди медалями та грамотами. 

3. Команда, що посяде друге місце, нагороджується кубком, 

вимпелом та дипломом НРСРЗУ і ФФУ, а гравці команд медалями та 

грамотами.  

4. Найкращі гравці кожної з команд-учасниць фінальної частини 

нагороджуються грамотами та пам’ятними призами НРСРЗУ і ФФУ. 

5. Кращий гравець фінального турніру та кращий бомбардир 

фінальної частини нагороджуються грамотами та пам’ятними призами 

НРСРЗУ і ФФУ. 

6. Для нагородження команд-учасниць додатково можуть 

встановлюватися особисті та командні призи від спонсорів та меценатів. 

 

Розділ VІІІ. Фінансові витрати 

 

Стаття 17. Фінансові витрати. 

1. Усі витрати, пов’язані з участю команд у даних змаганнях, несуть 

команди-учасниці, або ж відряджуючі організації. 

2. Витрати на придбання кубків, медалей, дипломів, грамот, 

вимпелів, пам’ятних призів, сувенірної атрибутики для нагородження 

команд-учасниць, переможців та призерів змагань, кращих гравців, 

спортивний інвентар (м’ячі) – за рахунок ФФУ та Національної ради 

спортивної реабілітації захисників України. 

3. НРСРЗУ та Федерація футболу України та забезпечують усі 

команди-учасниці змагань комплектами футбольної форми. 

4. Виготовлення інформаційних матеріалів змагань – за рахунок 

Національної ради спортивної реабілітації України. 
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5. Оренда стадіонів, футбольних полів, інших місць проведення 

змагань групового етапу – за рахунок команд-господарів поля, приймаючих 

організацій, місцевих органів влади, регіональних федерацій футболу, ФФУ. 

6. Оренда стадіонів, футбольних полів, інших місць проведення 

змагань фінальної частини – за рахунок ФФУ. 

7. У разі наявності фінансування, витрати, зазначені в пп. 1, 4, 5, 

можуть здійснюватися за рахунок коштів підприємств, організацій, установ 

державної або комунальної власності, органів державної влади. 
 

 

Дане положення є офіційним запрошенням до участі у змаганнях. 


