
 

Додаток №1 

 

ПЕРЕЛІК 

Дисциплінарних санкцій, які можуть бути застосовані до членів ХОФФ, команд та всіх осіб, які працюють або задіяні в 

аматорському футболі, за порушення статутних та регламентних норм ХОФФ 
 

 

№ 
 

 

 

Зміст порушень 

Дисциплінарні санкції 

Змагання з футболу  

Обласні Районні та міські 

Чемпіонат  Кубок  

(турніри) 

Чемпіонат  

та Кубок (турніри) 

1 2 3 4 5 
 

1. 

 

Надання фіктивних (фальсифікованих) документів заявкових 

внесків або сплати обов'язкових грошових внесків тощо. 

 

Обов’язковий грошовий 

внесок (далі ОГВ) до 
1000 грн. 

 

 

Обов’язковий грошовий 

внесок (далі ОГВ) до 
500 грн. 

 

Обов’язковий грошовий 

внесок (далі ОГВ) до 
100 грн. 

2. Неявка команди на матч без поважної причини.     

(У випадку доведеної вини клубу/команди). 

Технічна поразка з 

рахунком 0 : 3    (далі ТП) 
та/або ОГВ від 1000 грн. 

Технічна поразка з 

рахунком 0 : 3    (далі ТП) 
та/ або ОГВ від 500 грн. 

 

Технічна поразка з 

рахунком 0 : 3    (далі ТП) 
та/або ОГВ від 150 грн. 

3. Повторна неявка команди на матч без поважної причини.  
(У випадку доведеної вини клубу/команди). 

ТП та ОГВ  
від 1500 грн. 

та можливе виключення 

зі змагань 

 

ТП та ОГВ  
від 1500 грн. 

та можливе виключення зі 

змагань 

ТП та ОГВ  
від 300 грн. 

та можливе виключення 

зі змагань 

4. Самовільне залишення командою поля, відмова починати чи 

продовжувати матч, що призвело до припинення матчу. 

ТП та/або ОГВ  

від 500 грн. 

 

ТП та/або ОГВ  

від 300 грн. 

ТП та/або ОГВ  

від 150 грн. 

5. Затримка початку матчу однією з команд. ОГВ від 300 грн. ОГВ від 150 грн. ОГВ від 50 грн. 
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6. Грубі, неправомірні або масові дії вболівальників, що 
порушують загальноприйняті правила поведінки на стадіоні 

або прилеглій до нього території до, під час та після 

проведення матчу (ініціювання бійок, бійки, переміщення 

вболівальників між секторами стадіону, тощо). 
 

 
ОГВ від 1000 грн., 

за кожний наступний 

випадок (далі КНВ) 

санкції подвоюються. 

 
ОГВ від 500 грн., 

за кожний наступний 

випадок (далі КНВ) 

санкції подвоюються. 

 
ОГВ від 150 грн., 

за кожний наступний 

випадок (далі КНВ) 

санкції подвоюються. 

7. Дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу. ОГВ 

від 500 грн. 

 

ОГВ 

від 250 грн. 

ОГВ 

від 100 грн. 

8. Використання вболівальниками піротехнічних засобів та 

інших предметів до, під час та після проведення матчу 

(бенгальські вогні, петарди, файєра, димові пристрої, паління 
паперу, здійснення пострілів піротехнічними пристроями та 

інших дій). 

 

 

ОГВ від 300 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 

ОГВ від 100 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 

ОГВ від 50 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

9. Кидання на футбольне поле та в ігрову зону стадіону будь-яких 
предметів або піротехнічних засобів до, під час та після 

проведення матчу (пляшки, банки, запальнички, стрічки, 

монети та інше). 
 

 
ОГВ від 300 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

 
ОГВ від 100 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

 
ОГВ від 50 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

10. Навмисне зруйнування, пошкодження майна або обладнання 

стадіону та на прилеглій до нього території до, підчас та після 

матчу (будівель, споруд, автотранспортних засобів, 
індивідуальних місць для вболівальників та іншого майна 

стадіону, тощо). 

 

 

ОГВ від 1000 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 

ОГВ від 500 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 

ОГВ від 250 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

11. Здійснення скандувань образливого, расистського, 
антисемітського, дискримінаційного характеру або 

демонстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів та інших 

носіїв, що зачіпають честь і гідність арбітрів, команди 
суперника, вболівальників команди суперника, офіційних та 

інших осіб до, під час та після проведення матчу. 

 

 
 

ОГВ від 300 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 
 

ОГВ від 150 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

 
 

ОГВ від 50 грн. 

 КНВ - санкції 
подвоюються 

12. Несанкціонована поява в ігровій зоні сторонньої особи/осіб 
або тварин. 

 

 
ОГВ від 100 грн. 

 
ОГВ від 100 грн. 

 
ОГВ від 50 грн. 
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13. Вихід за межі технічного майданчика офіційної особи 
(представника) команди під час матчу. 

Відсторонення на один 
матч та/або ОГВ від 100 

грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 
 

Відсторонення на один 
матч та/або ОГВ від 200 

грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

Відсторонення на один 
матч та/або ОГВ від 50 

грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

14. Запізнення або відсутність лікаря і працівників 

правоохоронних органів на матчі. 

 

 

ОГВ від 200 грн. 

 

ОГВ від 100 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

15. Паління в межах технічного майданчика до, під час та після 

проведення матчу. 

ОГВ від 200 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 
 

ОГВ від 100 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

ОГВ від 50 грн. 

 КНВ - санкції 

подвоюються 

16. Перебування під час проведення матчу в технічному 

майданчику осіб, не внесених до Рапорту арбітра. 

 

 

ОГВ від 150 грн. 

 

ОГВ від 100 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

17. Провокаційні дії тренерів, футболістів, офіційних осіб 

(представників) команди, що призвели до виникнення безладу 

на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території. 

ОГВ від 1000 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 
 

ОГВ від 500 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

ОГВ від 150 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

18. Неетична, некоректна, неспортивна (недисциплінована) 

поведінка тренерів, футболістів, офіційних та інших осіб клубу 

до, під час та після матчу. 
 

ОГВ від 1000 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

ОГВ від 500 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

ОГВ від 100 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

19. Неучасть представників команди в передматчевій 

організаційній нараді (якщо це визначено в Регламентах 

змагань). 

 

ОГВ від 150 грн. 

 

ОГВ від 100 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

20. Невиконання або неналежне виконання командою-господарем 

поля встановлених ХОФФ зобов'язань згідно Регламенту 

змагань. 
 

 

 

ОГВ від 300 грн. 

 

 

ОГВ від 200 грн. 

 

 

ОГВ від 50 грн. 

21. Неналежна підготовка до проведення матчу та/або неналежна 

організація матчу командою-господарем поля, що призвело до 

затримки початку матчу. 
 

 

ОГВ від 200 грн. 

 

 

ОГВ від 100 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

22. Неналежна підготовка до проведення матчу та/або неналежна 

організація матчу командою-господарем поля, що призвело до 

відміни матчу. 

 

ОГВ від 500 грн. 

 

ОГВ від 250 грн. 

 

ОГВ від 150 грн. 
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23. Незабезпечення підготовки футбольного поля до матчу (якість 
поля, розмітка тощо) що призвело до затримки матчу. 

 

 
ОГВ від 200 грн. 

 
ОГВ від 150 грн. 

 
ОГВ від 50 грн. 

24. Неготовність футбольного поля, що привело до відміни матчу. ОГВ від 500 грн. ОГВ від 300 грн. ОГВ від 150 грн. 

25. Незабезпечення прийому, відправки, розташування команди-

гостей, арбітрів або делегата (інспектора) матчу. 
 

 

ОГВ від 200 грн. 

 

ОГВ від 150 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

26. Умисне втручання офіційної особи (тренера або представника) 

команди в хід матчу. 

ОГВ від 1000 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 
 

ОГВ від 500 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

ОГВ від 100 грн. та/або 

відсторонення на 

визначений строк 

27. Не проведення розрахунків, визначених Регламентами 

змагань, з офіційними особами матчу. 
 

 

ОГВ від 500 грн. 

 

ОГВ від 300 грн. 

 

ОГВ від 100 грн. 

29. Припинення матчу через недисципліновану або агресивну 

поведінку футболістів однієї або обох команд. 

 

Анулювання результату 

матчу (далі АРМ), ТП 

та/або ОГВ від 1000 грн. 

Анулювання результату 

матчу (далі АРМ), ТП 

та/або ОГВ від 500 грн. 
 

Анулювання результату 

матчу (далі АРМ), ТП 

та/або ОГВ від 150 грн. 

30. Припинення матчу через втручання офіційних осіб або третіх 

осіб, у тому числі глядачів (вболівальників). 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 1000 грн. 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 500 грн. 

 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 150 грн. 

31. Участь у матчі футболіста, заявленого/дозаявленого командою 

на підставі недостовірного документа, не оформленого 

належним чином, або відстороненого від участі в матчах. 
 

 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 500 грн. 

 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 250 грн. 

 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 100 грн. 

32. Внесення до Рапорту арбітра прізвищ футболістів, тренерів, 

офіційних осіб клубу, які не мають права брати участь у матчі. 

 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 300 грн. 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 150 грн. 

АРМ, ТП та/або ОГВ 

 від 50 грн. 

33. Недотримання визначених Регламентами змагань термінів 

подання заявок/дозаявок на участь у змаганнях. 

 

 

ОГВ від 300 грн. 

 

ОГВ від 200 грн. 

 

ОГВ від 50 грн. 

34. Недотримання термінів сплати членських, заявкових та інших 
обов'язкових грошових внесків. 

 

 
ОГВ від 300 грн. 

 
ОГВ від 150 грн. 

 
ОГВ від 50 грн. 



5 
 

35. Запізнення команди на матч без поважних причин. ОГВ від 200 грн. ОГВ від 100 грн. ОГВ від 50 грн. 

36. Невиконання або порушення норм статутних і регламентних 
документів та рішень органів управління ХОФФ. 

 

 
Санкції застосовуються у відповідності до статті 6 цього Регламенту 

38. Невиконання рішень Органів (неявка на засідання та неповага 

до Органів, ухилення від співпраці з Органами щодо виконання 
процесуальних дій по суті справи тощо). 

 

Санкції застосовуються у вигляді обов’язкового грошового внеску: 

Вперше для фізичних осіб – до 200 грн. 
для юридичних осіб – до 500 грн. 

Вдруге – санкції подвоюються 

39. Неналежна поведінка команд: грубі, некоректні та безпідставні 

висловлювання офіційних осіб команди (керівників, 
представників, тренерів, футболістів та інших осіб) на адресу 

офіційних осіб матчу. 

(стаття 15 Регламенту) 
 

 

Санкції застосовуються в вигляді відсторонення від матчів  
та/або обов’язкового грошового внеску: 

Вперше – від 200 грн. 

Вдруге – санкції подвоюються 

40. Неналежна поведінка команд: погрози, залякування або 

зазіхання на свободу особистості офіційних осіб матчу або 

інших осіб зі сторони офіційних осіб команди (керівників, 
представників, тренерів, футболістів та інших осіб). 

(стаття 15 Регламенту) 

 

 

Санкції застосовуються в вигляді відсторонення від матчів  

та/або обов’язкового грошового внеску: 
Вперше – від 400 грн. 

Вдруге – санкції подвоюються 

41. Маніпулювання результатами матчів. 

(стаття 20 Регламенту) 

До будь-якої особи, яка своїми діями впливає на результати матчів  

застосовуються наступні санкції: 

- ОГВ від 1000 грн.; 

- Заборона займатись будь-якою діяльністю, виконувати будь-які функції в 
футболі або приймати участь в змаганнях не менше одного року. 

 

42. Корупція. 

(стаття 21 Регламенту) 

За факти корупції до членів ХОФФ, команд їх офіційних та інших осіб 

застосовуються наступні санкції: 
- ОГВ від 1000 грн.; 

- Заборона здійснювати будь-яку діяльність пов’язану з футболом строком 

не менше ніж на рік. 

43. Фальсифікація. 

(стаття 22 Регламенту) 

За фальсифікацію документів які не відповідають дійсності, а також їх 

використання в діяльності, пов’язаній з футболом до офіційних осіб і/або інших 

осіб що працюють в футболі застосовуються наступні санкції: 

- ОГВ від 500 грн.; 
- Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком 

не менше ніж на шість місяців. 
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-  

44. Примушування. 
(стаття 23 Регламенту) 

За застосування сили і/або погроза з метою спонукати офіційну особу матчу для 
здійснення певних дій та/або перешкоджання їй вільно виконувати безпосередні 

обов’язки застосовуються наступні санкції: 

- ОГВ від 1000 грн.; 

- Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком 
не менше ніж на шість місяців. 

 

45. Агресивна поведінка  

(стаття 24 Регламенту) 

За застосування до офіційної особи або учасника матчу погроз, які 

супроводжуються агресивними жестами (замахом, наміром нанесення удару тощо) 
або агресивними діями (плювок, дотик, поштовх, нанесення удару/ударів, 

ініціювання бійки/бійка тощо) застосовуються наступні санкції, в залежності від 

скоєного правопорушення: 
- ОГВ від 500 грн.; 

- Відсторонення на строк від трьох матчів; 

- Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком 
не менше ніж на шість місяців. 

 

46. Дискримінація. 

(стаття 25 Регламенту) 

За публічні висловлювання в образливій формі або зневаги  

до конкретної особи/осіб щодо дискримінації або расової неналежності 
застосовуються наступні санкції: 

- ОГВ від 1000 грн.; 

- Відсторонення на строк від трьох матчів; 
- Заборона відвідувати стадіон не менше ніж три місяці. 
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Додаток №2 

ПЕРЕЛІК 

Дисциплінарних санкцій, які можуть застосовуватися до футболістів за порушення норм статутних і регламентних документів 

№ Зміст порушень Дисциплінарні санкції 
1. 1.1. друге попередження в матчі. 

1.2. позбавлення команди-суперника голу або очевидної можливості забити м’яч. 

1.3. отримання футболістом у матчах Чемпіонату чотирьох жовтих карток. 
(за кожні наступні чотири картки відсторонення від матчів збільшується на один матч). 

Автоматичне 

відсторонення на один 

матч. 

2. Серйозне ігрове порушення. Відсторонення на два 
матчі або на визначений 

строк. 

3. 3.1. за агресивну поведінку під час матчу. 
3.2. за непристойні, образливі та/або нецензурні вислови та/або демонстрацію жестів. 

3.3. за будь-які прояви дискримінації. 

Відсторонення на три 
матчі або на визначений 

строк. 

4. 4.1. застосування надмірної сили з нанесенням травми гравцю. 

4.2. агресивна поведінка після зупинки матчу, завершення тайму або виходу м’яча з гри. 

Відсторонення на чотири 

матчі або на визначений 

строк. 

5. 5.1.  плювок у бік офіційної особи матчу, представника команди, суперника, партнера по команді або сторонньої особи 

до, під час та після завершення матчу. 

5.2. погрози у бік офіційної особи матчу до, під час та після завершення матчу. 

Відсторонення на п’ять 

матчів або на визначений 

строк. 

6. 6.1 застосування фізичної сили до офіційної особи, представника команди, суперника, партнера по команді або 

сторонньої особи до, під час та після завершення матчу .  
6.2. масова бійка до, під час та після матчу або після його зупинки. 

Відсторонення на вісім 

матчів або на визначений 
строк. 

7. 7.1. умисне нанесення тяжкої травми гравцю, що призвело до втрати ним працездатності. 

7.2.  вплив на футболістів та/або офіційних осіб/представників з метою проведення футбольного матчу з недотриманням 
чи порушенням принципів чесної гри або з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди (винагороди). 

Відсторонення на десять 

матчів або на визначений 
строк. 
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Додаток №3  

 

Положення про застосування дисциплінарних санкцій у випадку порушення і/або 

неналежного командами вимог процедури заявкової компанії щодо участі у 

змаганнях з футболу 

  

Стаття 1. Загальні положення 

1. Застосування дисциплінарних санкцій, визначених в цьому Додатку у випадку 

порушення та/або неналежного виконання командами вимог процедури заявкової 

компанії та/або вимог регламентів відповідних змагань встановлює перелік 

дисциплінарних санкцій і порядок їх застосування до команд що претендують на 

заявку та участь у змаганнях з футболу. 

Стаття 2. Перелік порушень, за які застосовуються дисциплінарні санкції  

1. Порушення процедури заявкової компанії щодо участі в змаганнях з футболу, 

зокрема, в частині:  

1.1. Недотримання встановлених термінів подання документації та/або інформації, 

передбаченої регламентами змагань та/або за запитом Комітету проведення 

змагань ХОФФ в рамках процедури заявкової компанії. 

1.2. Несвоєчасної сплати заявкового внеску на участь в змаганнях в повному розмірі, 

встановленому Виконавчим комітетом.  

2. Відсутність представника команди, на заходах, що проводяться ХОФФ щодо 

реалізації процедури заявкової компанії (семінари, наради тощо). 

3. Надання командою-претендентом недостовірної та/або неповної інформації під час 

проходження процедури заявки команд на участь у змаганнях.  

4. Невиконання та/або неналежне виконання командою у встановлений строк 

зауважень і рекомендацій Комітету проведення змагань.  

5. Невиконання командою будь-якої вимоги одного або кількох обов’язкових критеріїв, 

передбачених регламентами відповідних змагань. Недотримання визначених строків 

усунення встановлених порушень.  

6. Доведення до банкрутства, ліквідації або стану неплатоспроможності команди, тобто 

умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах 

третіх осіб вчинення засновником (учасником), службовою особою або іншою 

пов’язаною особою команди дії та/або їх бездіяльність, що призвели до фінансової 

неплатоспроможності команди та/або припинення безперервної участі команди в 

змаганнях з футболу.   

7. Кошти, отримані за рахунок дисциплінарних санкцій у вигляді обов’язкового 

грошового внеску від команд за порушення та/або неналежне виконання вимог 

процедури заявкової компанії команд направляються на розрахунковий рахунок 

ХОФФ.  

Стаття 3. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до команд 

1. За порушення та/або неналежне виконання вимог, зазначених в цьому Додатку, до 

команд-претендентів на участь у відповідних змаганнях з футболу можуть 

застосовуватися дисциплінарні санкції у вигляді:  
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1.1. Попередження. 

1.2. Зауваження. 

1.3. Обов’язкового грошового внеску у сумі від 500 (п’ятсот) гривень. 

1.4. Заборони використання стадіону (футбольного поля). 

1.5. Позбавлення турнірних очок. 

1.6. Позбавлення команди права реєструвати будь-яких нових футболістів протягом 

визначеного періоду. 

1.7. Переведення до нижчої ліги. 

1.8. Виключення зі складу учасників змагань, які проводяться. 

2. Санкції, зазначені в пункті 1 даної статті, можуть застосовуватися у сукупності.      

Стаття 4. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних осіб  

1. За порушення та/або неналежне виконання вимог, зазначених в цьому Додатку, до 

фізичних осіб можуть застосовуватися наступні дисциплінарні санкції у вигляді:  

1.1. Зауваження. 

1.2. Догани. 

1.3. Попередження. 

1.4. Суворого попередження. 

1.5. Обов’язкового грошового внеску у сумі від 250 (двісті п’ятдесят) гривень. 

1.6. Відсторонення від виконання службових обов’язків на визначену кількість 

матчів або на визначений строк. 

1.7. Заборона здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом.  

2. Санкції, зазначені в пункті 1 даної статті, можуть застосовуватися у сукупності.  

Стаття 5. Порядок застосування дисциплінарних санкцій  

1. Застосування санкцій, передбачених цим Додатком, до команд-претендентів на 

участь у відповідних змаганнях з футболу є винятковою компетенцією Органів та 

здійснюється за поданням Комітету проведення змагань.  

2. На підставі подання Комітету проведення змагань Органи можуть прийняти рішення 

про повне або часткове призупинення дії дисциплінарних санкцій на певний період 

часу. 

3. Зміна встановлених Дисциплінарним регламентом санкцій та порядку їх 

застосування здійснюється Виконавчим комітетом за пропозицією Комітету 

проведення змагань.  

 

 

 

 


