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І. ВИЗНАЧЕННЯ
1.

2.
ААФУ

Регламент Української асоціації футболу зі статусу і
трансферу футболістів (далі - Регламент) розроблено та
прийнято Виконавчим комітетом УАФ відповідно до
статті 5 Статуту ФІФА, Регламенту ФІФА зі статусу і
трансферу гравців та законодавства України.
Нижчевикладені терміни мають такі визначення:
Асоціація аматорського футболу України

АПФУ

Асоціація пляжного футболу України

АФУ

Асоціація футзалу України
Електронна інформаційна система (db.uaf.ua), яка
містить інформацію про футболістів, команди, клуби,
інших суб’єктів футболу, змагання, що проходять під
егідою УАФ та переходи футболістів із технічною
можливістю
адмініструвати
та
моніторити
(контролювати) усі національні трансфери у межах
асоціації в режимі онлайн. БД УАФ повинна містити
наступні
дані: повне ім'я
футболіста,
стать,
національність, дату народження та його FIFA ІD, статус
футболіста (аматор чи професіонал), повну назву двох
клубів, що оформлюють між собою трансфер, їхні FIFA
ІD, а також інформацію щодо будь-яких виплат між
клубами, якщо такі виплати є. БД УАФ під'єднана до
автоматизованого
програмного
інтерфейсу
прикладного
програмування
АРІ
системи FIFA
Connect для обміну інформацією в електронному
режимі.
Будь-які два трансфери, що відбуваються послідовно
один за одним (національні або міжнародні), за участю
одного й того ж футболіста, які пов'язані між собою та
передбачають реєстрацію цього футболіста у
проміжному
клубі,
щоб
обійти
застосування
відповідних норм чи законів та/або незаконно вчинити
дії по відношенню до фізичної або юридичної особи.

База
даних
УАФ (далі - БД
УАФ)

Брідж (bridge)
трансфер
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Відповідна
асоціація

Відсторонення

ДЮСЗ

ДЮФЛУ

Договір
на
спортивну
підготовку
футболіста

Заявка
футболіста
Заявковий
період
Захищений
період

Збірні

Асоціація, ліга, відомство, ФСТ – член УАФ, що
організовує та проводить змагання з футболу згідно з
Єдиним календарем спортивно-масових заходів УАФ.
Заборона футболістові брати участь в офіційних
змаганнях на визначену кількість матчів чи на
визначений термін.
Футбольна школа (підпорядкована професіональному
клубу) або дитячо-юнацький спортивний заклад (має
статус юридичної особи відповідно до законодавства
України), що забезпечує навчально-тренувальний
процес та бере участь у змаганнях з футболу.
Дитячо-юнацька футбольна ліга України.
Цивільно-правовий
договір,
укладений
між
професіональним клубом та футболістом, який
визначає права та обов’язки сторін щодо організації
спортивної підготовки, регламентує порядок участі
футболіста в різних змаганнях та інших спортивних
заходах, в яких бере участь клуб самостійно, або в складі
інших спортивних організацій, в тому числі зарубіжних,
на підставі договорів про сумісну діяльність або інших
угод, не заборонених законодавством України.
Заявка футболіста для участі в змаганнях згідно з
вимогами, встановленими відповідним Регламентом
змагань.
Період, визначений УАФ для заявки футболістів.
Період, який складається з трьох повних сезонів або
трьох років залежно від того, що з перерахованого
настає в першу чергу, після набуття чинності контракту,
якщо такий контракт було укладено до 28-го дня
народження футболіста-професіонала, або період, який
складається з двох повних сезонів або двох років
залежно від того, що з перерахованого настає в першу
чергу, після набуття чинності контракту, якщо такий
контракт було укладено після 28-го дня народження
футболіста-професіонала.
Національна збірна команда України А, Національна
6

команди
України
Змагання
КАС
КДК УАФ
Клуб

Колишня
асоціація
Колишній
клуб
Компенсація
за підготовку

збірна команда України U-21, Національна/і збірна/і
команда/и України U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20.
Змагання з футболу серед команд асоціацій, ліг,
відомств, ФСТ та регіональних федерацій/асоціації під
егідою УАФ.
Спортивний арбітражний суд у м. Лозанна, Швейцарія
(далі – КАС).
Контрольно-дисциплінарний
комітет
Української
асоціації футболу, орган здійснення футбольного
правосуддя першої інстанції (далі – КДК).
Юридична особа зі статусом суб’єкта господарювання,
створена з метою участі в змаганнях з футболу під
егідою ФФУ. Клуб, що має атестат на участь у змаганнях
з футболу серед професіональних футбольних клубів
України, — це професіональний клуб. В іншому випадку
— це аматорський клуб. Особливості статусу клубів у
футзалі,
жіночому
та
пляжному
футболі
встановлюються регламентами відповідних змагань.
Асоціація іншої країни, до якої належить колишній клуб.
Клуб, з якого переходить футболіст.
Виплати, здійснювані професіональними клубами за
підготовку футболістів.

Контракт

Форма
трудової
угоди
між
професіональним
футбольним клубом та його працівником з усіма
додатками, змінами і доповненнями, укладеної
відповідно до законодавства України та цього
Регламенту з метою участі у змаганнях.

Механізм
солідарності

5 % від будь-якої трансферної компенсації (в тому числі
оренда футболіста), не враховуючи компенсації за
підготовку
його
попередньому
клубові,
які
вираховуються із загальної суми трансферної
компенсації та розподілятися новим клубом як виплата
за механізмом солідарності клубу/клубам/ДЮСЗ, за
який/які футболіст був зареєстрований та його дані
були внесені у «Паспорт футболіста»
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Міжнародне
вікно

Період у дев’ять днів, який починається з ранку
понеділка та завершується у ніч вівторка наступного
тижня і резервується для заходів національних чи
молодіжних збірних команд. Кожна національна чи
молодіжна
збірна команда протягом будь-якого
міжнародного вікна може провести щонайбільше два
матчі міжнародних змагань незалежно від того,
кваліфікаційні матчі чи товариські. Відповідні матчі
можуть бути заплановані впродовж міжнародного вікна
на будь-який день, починаючи з середи, за умови, що
щонайменше два повних календарних дні залишаються
між датами проведення двох матчів (наприклад,
четвер/неділя чи субота/вівторок).

Міжнародний
календар
матчів ФІФА

Встановлені дати для міжнародних матчів категорії «А»
за участю національних збірних команд А.

Міжнародний
календар
матчів УАФ
Міжнародний
трансфер
«Мінімальні
вимоги
до
стандартного
контракту
футболістапрофесіонала»
Молодіжна
збірна
МТС
Національна
збірна
Нова асоціація
Новий клуб
Організований

Зведений міжнародний календар матчів ФІФА і план
заходів УАФ (матчі та навчально-тренувальні збори) з
метою підготовки молодіжної та юнацьких збірних
команд України.
Перехід футболіста з клубу однієї національної
футбольної асоціації (федерації, футбольного союзу) до
клубу іншої.
Мінімальні вимоги до стандартного контракту
футболіста-професіонала, визначені угодою між УЄФА,
ЄПФЛ, АЄК і Європейського дивізіону ФІФПро від 19
квітня 2012 року.
Національна збірна команда України U-21.
Міжнародний трансферний сертифікат.
Національна збірна команда України А.
Асоціація іншої країни, до якої належить новий клуб.
Клуб, до якого переходить футболіст.
Змагання з футболу серед команд асоціацій, ліг,
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футбол

Офіційні матчі
Палата
з
вирішення
спорів
УАФ
(далі - ПВС
УАФ)
Паспорт
футболіста
Профайл
футболіста
ПФЛ
Регламент
змагань

Реєстрація

Сезон
Статус
«вільного
агента»
Система ФІФА
Коннект (FIFA
Connect) ID

регіональних федерацій/асоціацій під егідою УАФ і
змагання клубних або збірних команд під егідою УЄФА
та ФІФА.
Матчі змагань з організованого футболу, які мають
статус та назву «Чемпіонат» або «Кубок» та включені до
єдиного календаря спортивно-масових змагань УАФ.
Незалежна, утворена згідно з вимогами ФІФА, інстанція
розгляду та вирішення справ або врегулювання спорів,
що виникають між суб’єктами футболу.
Документ
встановленого
зразка,
що
містить
інформацію про клуби (ДЮСЗ), за які футболіст був
зареєстрований, починаючи з 10-річного віку.
Внесена до БД УАФ клубом інформація про футболіста:
прізвище, Ім’я, По-Батькові, дата народження, місце
народження, національність, фотографія, задля
отримання унікального УАФ ID.
Об’єднання футбольних клубів «Професіональна
футбольна ліга» України.
Звід
уніфікованих
вимог
та
положень,
що
встановлюють та регулюють порядок проведення
змагань з футболу серед команд (команд - клубів),
асоціацій, ліг, відомств, ФСТ та регіональних федерацій
під егідою УАФ.
Внесення відповідної інформації про футболіста до БД
УАФ згідно з вимогами, встановленими цим
Регламентом.
12-місячний період, що починається з першого дня
заявкового періоду, визначеного УАФ для заявки
футболістів.
Статус футболіста, згідно з яким він має право
безперешкодного переходу (трансферу) до іншого
клубу.
Інформаційна система, розроблена та впроваджена
ФІФА, яка присвоює FIFA ID та надає API, що забезпечує
функціонування
технічного
інтерфейсу
між
електронними системами внутрішніх трансферів у
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ТМС ФІФА

Типова форма
контракту
Трансфер
Трансферний
контракт
Трансферна
компенсація

Тренер

УАФ ID
УЄФА
УПЛ
ФІФА
ФІФА ID
ФСТ
Футболіст

межах країни, системами електронної реєстрації
футболістів та системою ТМС ФІФА для обміну
інформацією в електронному режимі.
Система відстеження трансферів. ТМС ФІФА це система
відстеження трансферів, чия основна мета полягає у
спрощенні процесу міжнародних переходів футболістів
(окрім футзальних футболістів), а також поліпшенні
прозорості інформації та її передачі.
Форма контракту, затверджена УАФ.
Перехід футболіста з одного клубу до іншого.
Форма угоди між клубами про трансфер.
Виплати згідно з трансферною угодою, що
передбачають фіксовану суму трансферу та будь-які
умовні виплати, пов’язані з трансфером футболіста.
Особа, яка працює за спеціальністю, пов’язаною з
футболом в клубі або національній асоціації чиї трудові
обов’язки складаються з навчання та тренування
футболістів, вибору складу команди на матчі та
змагання, здійснення тактичного вибору/аналізу під
час матчів та змагань та/або у разі, якщо його
працевлаштування вимагає наявності відповідної
тренерської ліцензії відповідно до національних або
континентальних регламентних норм.
Унікальний номер, що присвоює БД УАФ в результаті
створення Профайлу футболіста.
Європейський союз футбольних асоціацій.
Об’єднання професіональних футбольних клубів
України «Українська Прем’єр-ліга»
Міжнародна федерація футбольних асоціацій.
Єдиний унікальний всесвітній ідентифікаційний номер,
який система FIFA Connect присвоює кожному клубу,
асоціації та футболісту.
Фізкультурно-спортивне товариство.
Спортсмен, який у складі команди бере участь у
навчально-тренувальному процесі та змаганнях з
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футболу.
УАФ
Юнацька
збірна

Громадська спілка «Українська асоціація футболу
Національна/і збірна/і команда/і України U-15, U-16, U17, U-18, U-19, U-20.

Регламент має однакову юридичну силу до всіх осіб, які працюють або задіяні
в футболі.
Терміни, що стосуються фізичних осіб, застосовуються як до чоловіків, так і до
жінок. Будь-які терміни, застосовані в однині, мають таке ж значення в
множині і навпаки.
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ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1. Мета
Метою Регламенту є встановлення загальних і обов’язкових для
виконання правил стосовно статусу футболістів, їх права брати участь у
змаганнях в організованому футболі та переходів між клубами України.
Стаття 2. Завдання

1.

2.

Завданнями Регламенту є:
Визначення статусу футболістів, які беруть участь в організованому
футболі, згідно з законодавством України, Статутом і регламентними
документами ФІФА.
Впровадження норм і правил, визначених статутними і регламентними
документами УАФ, УЄФА, ФІФА та законодавством України, щодо:
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

розв’язання спорів між клубом і футболістом;
системи виплати професіональними клубами компенсації витрат
за підготовку й виховання молодих футболістів при внутрішніх
переходах;
виконання контрактних зобов’язань між професіональним
клубом і футболістом;
відповідальності сторін за порушення умов контракту;
дотримання положень колективних договорів у футбольних
клубах;
порядку виклику та відрядження футболіста до збірної команди
України.

Стаття 3. Основні принципи Регламенту
1.

В основу Регламенту покладено принципи та положення «Регламенту
ФІФА зі статусу і трансферу гравців», а також вимоги законодавства
України щодо:
1.1.
1.2.

необхідності дотримання сторонами умов контракту;
можливості розірвання контракту будь-якою стороною без
12

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

наслідків у разі поважної причини;
можливості розірвання контракту футболістом з поважної
спортивної причини;
неможливості розірвання контракту протягом сезону;
виплати компенсації у разі розірвання контракту без поважної
причини і можливості обумовити таку компенсацію в контракті;
відповідальності сторін за порушення умов контракту.
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ІІІ. СТАТУС ФУТБОЛІСТІВ
Стаття 4. Статус футболістів: аматори, професіонали
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Футболіст, який бере участь у змаганнях під егідою УАФ, має статус
аматора або професіонала.
Діяльність футболіста-професіонала регулюється законодавством
України, статутними і регламентними документами ФІФА, УЄФА, УАФ та
відповідної асоціації.
Професіонал – це футболіст, який уклав письмовий контракт з
професіональним клубом та отримує за свою діяльність у футболі
винагороду, що перевищує його фактичні витрати.
Футболіст отримує статус професіонала і відповідні права та обов’язки з
моменту укладання контракту з професіональним клубом з метою
участі у змаганнях.
Футболіст, який не отримує винагороди, крім компенсації фактичних
витрат, пов’язаних з його футбольною діяльністю, та не має письмового
контракту з професіональним клубом, – є аматором. Допускається
компенсація витрат на екіпірування, харчування, проїзд і розміщення
під час змагань, страхування та підготовку.
Футболіст-професіонал не має права брати участь у змаганнях
аматорського футболу. Дане обмеження не застосовується до учасників
чемпіонату U- 19 Дитячо-юнацької футбольної ліги України та
чемпіонату Вищої ліги Дитячо-юнацької футбольної ліги України,
Чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Першої ліги
незалежно від статусу цих змагань.
Питання, пов’язані зі статусом футболіста, розглядає Комітет з питань
статусу і трансферу футболістів УАФ.
Стаття 5. Статус та атестація тренерів, інших фахівців

1.

2.

Статус тренерів, лікарів та масажистів у частині контрактних
взаємовідносин з клубом прирівнюється до статусу футболістівпрофесіоналів.
Обов’язковою умовою для призначення на посаду тренера команди
професіонального клубу є наявність у тренера відповідного атестату
(ліцензії).
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3.
4.

5.

Атестацію тренерів організовує та проводить УАФ відповідно до
Положення про атестацію тренерів, затвердженого Виконкомом УАФ.
Лікар та масажист повинні мати сертифікат Міністерства охорони
здоров’я України за спеціальністю «Лікар зі спортивної медицини» та
«Спеціаліст зі спортивного масажу» відповідно.
У разі невиконання контрактних зобов’язань лікарем, масажистом
чи/або клубом спірні питання розглядає Палата з вирішення спорів УАФ
та/або КДК УАФ в залежності від юрисдикції відповідних органів або
КАС (якщо це безпосередньо передбачено контрактом).
Стаття 6. Повторне отримання статусу аматора

1.

2.

3.

Футболіста, зареєстрованого як професіонала, не можна повторно
реєструвати як аматора до закінчення 30-денного строку. Вказаний
строк визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому
офіційному матчі як професіонал.
Компенсація не виплачується після повторного отримання статусу
аматора. Якщо футболіст повторно реєструється як професіонал
протягом 30-ти місяців після повторного отримання статусу аматора,
його новий клуб повинен виплатити компенсацію за його підготовку
відповідно до розділу VIІ Регламенту «Компенсація за підготовку
футболіста» та Додатку №1 цього Регламенту.
Клуб, який залишив футболіст-професіонал, не може претендувати на
будь-яку компенсацію від нового клубу, в якому футболіст поновив
статус аматора.
Стаття 7. Припинення діяльності

1.

2.

Футболіст-професіонал, який завершує свою діяльність після
закінчення строку дії контракту, або футболіст-аматор, який завершує
свою діяльність, залишається зареєстрованим у своєму останньому
клубі протягом 30-ти місяців. Цей строк визначається від дати, коли
футболіст узяв участь в останньому офіційному матчі за клуб. Якщо
протягом цього періоду футболіст поновлює діяльність у статусі
футболіста-професіонала, клуб, який останнім уклав з ним контракт, має
право на компенсацію. У разі закінчення 30-місячного терміну клуб
втрачає право на компенсацію.
Якщо протягом 30-ти місяців, визначених у пункті 1 цієї статті,
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3.

футболіст поновив діяльність у статусі футболіста-професіонала, клуб,
який останнім уклав з ним контракт, має право на компенсацію за його
підготовку відповідно до розділу VІI Регламенту «Компенсація за
підготовку футболіста».
Клуб не має права вимагати будь-яку компенсацію від футболіста, який
припинив свою професіональну діяльність після закінчення строку дії
контракту.
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ІV. РЕЄСТРАЦІЯ ФУТБОЛІСТІВ
Стаття 8. Реєстрація
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Футболіст повинен бути зареєстрований УАФ для участі в
організованому футболі як професіонал або аматор відповідно до
положень статті 4 цього Регламенту та процедури, встановленої цим
Регламентом. Тільки зареєстровані футболісти мають право брати
участь у змаганнях під егідою УАФ. Актом реєстрації футболіст
зобов’язується дотримуватися статутів, регламентних документів та
рішень ФІФА, УЄФА та УАФ.
У разі відсутності Профайлу футболіста у БД УАФ, клуб повинен
самостійно створити Профайл футболіста у БД УАФ
Усі зареєстровані в БД УАФ футболісти проходять перевірку у системі
FIFA Connect ID та отримують унікальний FIFA ID.
Футболіст може бути одночасно зареєстрований тільки в одному клубі,
за винятком:
2.1. футболіст футзалу і/або пляжного футболу може бути одночасно
зареєстрований тільки в одному клубі футзалу і/або пляжного
футболу. Водночас футболіст футзалу і/або пляжного футболу
може бути зареєстрований також у клубі, що представлений
командою з 11-ти футболістів. При цьому не обов’язково, щоб
клуб футзалу і/або пляжного футболу та клуб, що представлений
командою з 11-ти футболістів, належали до однієї асоціації;
2.2. футболіст, який має контракт, укладений з клубом, що
представлений командою з 11-ти футболістів, може бути
зареєстрований у клубі футзалу і/або пляжного футболу і навпаки
- за наявності письмової угоди між відповідними клубами. При
цьому участь футболіста у змаганнях регламентується правилом
пункту 6 цієї статті.
Клуб може зареєструвати футболіста в БД УАФ до моменту отримання
останнім МТС, окрім випадків, коли на цей клуб накладено
дисциплінарними органами ФІФА та органами здійснення футбольного
правосуддя УАФ дисциплінарні санкції щодо реєстрації будь-яких нових
футболістів.
У випадку накладення органами здійснення футбольного правосуддя
УАФ на клуб дисциплінарної санкції у вигляді заборони на реєстрацію
будь-яких нових футболістів, клуб може зареєструвати нових
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7.

футболістів, вік яких на момент завершення поточного сезону становив
не більше 15-ти років.
Реєстрація футболіста полягає у внесенні відповідної інформації про
футболіста до БД УАФ згідно із зазначеною нижче процедурою:
1.1. шляхом подання заяви (Додаток 6 Регламенту ) футболіст дає
згоду на реєстрацію за клуб/ДЮСЗ;
1.2. у разі першої реєстрації футболіста-професіонала клуб
завантажує до Бази даних УАФ:
1.2.1. заяву футболіста (Додаток 6 Регламенту );
1.2.2. трудовий договір (контракт);
1.2.3. копію трансферного договору (контракту) або угоди про оренду
(у разі наявності);
1.2.4. копію паспорта громадянина (перша сторінка) або копію паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм у
формі ID картки (з обох сторін);
1.2.5. копію закордонного паспорта (перша сторінка) у разі відсутності
паспорта громадянина України з безконтактним електронним
носієм у формі ID картки;
1.2.6. копію свідоцтва про народження (при першій реєстрації);
1.2.7. фото в електронному форматі JPEG 640*480.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.

у разі реєстрації футболіста аматора клуб/ДЮСЗ завантажує до
Бази даних УАФ:
заяву футболіста (Додаток 6 Регламенту );
копію паспорта громадянина (перша сторінка) або копію паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм у
формі ID картки (з обох сторін);
копію закордонного паспорта (перша сторінка) у разі відсутності
паспорта громадянина України з безконтактним електронним
носієм у формі ID картки;
договір на спортивну підготовку (у разі наявності);
копію свідоцтва про народження (при першій реєстрації);
фото в електронному форматі JPEG 640*480.
УАФ або відповідна ліга/асоціація перевіряє надані документи та
в разі виконання всіх вимог УАФ вносить інформацію про
футболіста до БД УАФ й інформує про це клуб/ДЮСЗ та відповідну
лігу/асоціацію.
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8.

9.

10.

11.

Футболіст повинен бути зареєстрований у БД УАФ: протягом 15-ти днів
з моменту його зарахування до клубу та/або укладання договору на
спортивну підготовку футболіста - для аматорів, протягом 15-ти днів з
моменту укладання контракту з клубом - для професіоналів. У разі зміни
реєстраційних даних відповідна інформація повинна бути надана до
УАФ протягом 15-ти днів. У разі порушення термінів реєстрації у БД або
зміни реєстраційних даних у БД УАФ питання передається на розгляд
Комітету УАФ з питань статусу і трансферів футболістів.
З 01 липня поточного року до 30 червня наступного року включно
футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за три клуби.
Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних
змаганнях1 тільки за два клуби незалежно від їх приналежності
(змагання ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ, регіональна федерація/асоціація, (у
випадку жіночих змагань: Вища ліга, жіночі змагання інших
регіональних федерацій/асоціацій)). Як виняток з цього правила
футболіст, що переходить між двома клубами, що належать різним
національним асоціаціям з пересічними сезонами (наприклад, початок
сезону влітку / восени на відміну від початку чемпіонату взимку /
навесні), може брати участь в офіційних матчах за третій клуб протягом
відповідного сезону за умови, що він повністю виконав свої контрактні
зобов'язання щодо своїх колишніх клубів.
У разі якщо, футболіст отримав дисциплінарну санкцію, однак
безпосередньо не виходив на поле у якості футболіста, реєстрація за
клуб, в якому він отримав дисциплінарну санкцію, враховується під час
підрахунку кількості реєстрацій та виступів футболіста у сезоні.
За будь-яких обставин питанню спортивної цілісності змагань повинна
приділятися належна увага. Зокрема, футболіст не має права брати
участь в офіційних матчах за більш ніж два клуби, які беруть участь в
одному й тому ж змаганні протягом одного й того ж сезону.
Стаття 9. Незареєстровані футболісти

1.

1

Для участі в офіційному матчі футболіст повинен бути зареєстрований в
БД УАФ та заявлений УАФ/відповідними Лігами/ асоціаціями. У разі
порушення цих вимог до футболіста і клубу застосовуються санкції

Під терміном «має право виступати в офіційних змаганнях» в цьому Регламенті розуміється
безпосередній вихід на поле в офіційному матчі у якості футболіста.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

згідно з Дисциплінарними правилами УАФ та/або регламентними
документами.
Клуби, які мають у власній структурі ДЮСЗ чи договірні відносини з
ДЮСЗ, зобов’язані надавати звіт щодо всіх неповнолітніх футболістів,
які відвідують школу, до УАФ, в межах території якої ДЮСЗ здійснює
свою діяльність.
УАФ зобов’язана забезпечити, щоб усі ДЮСЗ, які не мають правових,
фінансових чи фактичних зв’язків з клубом:
3.1. мали в своїй структурі команду, яка бере участь у відповідних
змаганнях; звіти щодо всіх футболістів передавалися у УАФ, в
межах території якої такий ДЮСЗ здійснює свою діяльність; або
3.2. звітували щодо всіх неповнолітніх футболістів, які відвідують
ДЮСЗ з метою підготовки, перед УАФ, в межах території якої
здійснює свою діяльність такий ДЮСЗ.
УАФ/відповідна регіональна федерація/асоціація/клуби повинна (-ен)
вести відповідний реєстр, у якому зазначено імена, прізвища та дати
народження неповнолітніх футболістів, інформація щодо яких
подається клубами або ДЮСЗ.
Подаючи таку звітність, ДЮСЗ/клуби і футболісти зобов’язуються
займатися футболом, відповідно до Статуту ФІФА, та поважати й
поширювати етичні принципи організованого футболу.
За будь-яке порушення цієї статті застосовуються санкції, передбачені
Дисциплінарними правилами УАФ.
Ця стаття також застосовується до звітності щодо всіх неповнолітніх
футболістів, які не є громадянами України.
Стаття 10. ID картка футболіста

1.

2.

ID картку футболіста видає УАФ при заявці футболіста за ДЮСЗ/клуб
для участі у змаганнях. При переході футболіста до іншого ДЮСЗ/клубу
видається нова ID картка футболіста.
Футболіст, який не має ID картки футболіста, до змагань не
допускається.
Стаття 11. Паспорт футболіста

1.

«Паспорт футболіста» видає УАФ за письмовим запитом від
клубу/асоціації задля підрахунку кількості виступів футболіста в сезон
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2.

3.

за команди/клуби, компенсації за підготовку футболіста та виплат за
механізмом солідарності.
У «Паспорті футболіста» має бути обов’язково зазначено
ДЮСЗ/команди/клуби, за який/які був зареєстрований футболіст,
починаючи із сезону, коли йому виповнилося 10 років. Якщо дата дня
народження припадає на період між сезонами, в «Паспорті футболіста»
зазначається клуб, за який він був зареєстрований у сезоні після дня
народження.
До «Паспорту футболіста» вносяться всі реєстраційні дані футболіста
згідно з документами, що підтверджують факт зарахування,
перебування та відрахування футболіста із ДЮСЗ та/або
професіонального клубу та/або аматорського клубу.
Стаття 12. Заявка футболістів

1.

2.

Заявка футболістів на участь у змаганнях проводиться тільки протягом
одного з двох заявкових періодів, встановлених УАФ.
1.1.
Для участі в офіційному матчі футболіст повинен бути
зареєстрований в БД УАФ та заявлений асоціацією/лігою. У разі
порушення зазначених вимог до футболіста і клубу
застосовуються санкції згідно з Дисциплінарними правилами
УАФ та/або регламентними документами.
Як виняток поза межами заявкових періодів може бути
зареєстрований/на та заявлений/на футболіст/футболістка, у разі:
2.1. припинення трудових відносин з клубом на підставі закінчення
строку дії контракту або офіційного оформлення угоди між
клубом та футболістом-професіоналом про дострокове
розірвання контракту до завершення заявкового періоду;
2.2. дострокового розірвання контракту при порушенні клубом
законодавства України про працю, а також невиконання
контрактних
зобов’язань
клубом
перед
футболістомпрофесіоналом;
2.3. зняття команди клубу зі змагань та/або виключення клубу зі
складу учасників змагань;
2.4. заміни футболістки, яка взяла декретну відпустку при цьому
період дії контракту тимчасово заміненої футболістки повинен
розпочинатись, якщо інакше не було обумовлено, з дати
реєстрації футболістки до дня, що передує початку першого
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2.5.
2.6.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

заявкового періоду після повернення футболістки, яка брала
декретну відпустку;
У разі закінчення декретної відпустки футболістки;
Якщо термін дії контракту футболіста-професіонала, закінчився
або був розірваний внаслідок дії COVID-19, незалежно від дати
закінчення терміну дії або припинення дії контракту.

Кожний випадок заявки футболіста за інший клуб згідно з підпунктами
2.2, 2.3 та 2.6 пункту 2 статті 12 цього Регламенту розглядається
Комітетом УАФ з питань статусу і трансферів футболістів з урахуванням
принципу «Футболіст повинен грати».
У випадку виникнення обставин непереборної сили та не можливості
прийняття участі у матчі футболістів-воротарів за станом здоров’я (при
цьому кількість заявлених футболістів-воротарів, в заявці клуба на
початок відповідних змагань, не повинна бути менше двох), питання
щодо отримання дозволу на реєстрацію та заявку додаткового
футболіста-воротаря за клуб поза межами заявкового періоду
розглядається Комітетом УАФ з питань статусу і трансферів футболістів.
Заявкові періоди вносяться до системи ТМС ФІФА. Перший заявковий
період починається після завершення сезону і, як правило, закінчується
до початку нового сезону. Тривалість цього періоду не може
перевищувати 12-ти тижнів. Другий заявковий період зазвичай
встановлюється в середині сезону і не перевищує чотири тижні. УАФ
повідомляє ФІФА про заявкові періоди не пізніше 12-ти місяців до
їхнього початку. Якщо повідомлення УАФ про заявкові періоди
футболістів надіслано невчасно, дати встановлює ФІФА.
Футболіст може бути заявлений тільки за умови подання клубом у
заявковий період до УАФ (ПЛ, ПФЛ, АПФУ, АФУ, ААФУ, ДЮФЛУ, Жінки,
регіональні федерації/асоціації) заявкового листа, оформленого
відповідно до вимог Регламенту змагань, з урахуванням винятку,
передбаченого пунктом 2 статті 12 цього Регламенту та у випадку
прийняття рішення Комітетом з питань статусу і трансферів футболістів
про заявку футболіста поза межами заявкового періоду.
Заявковий лист на заявку футболіста-професіонала повинен
подаватися разом з контрактом, укладеним між футболістом і клубом.
Підставою для внесення прізвища футболіста-професіонала до
заявкового листа команди є контракт, укладений з клубом.
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9.
10.

11.

Тільки футболісти, що мають FIFA ID мають право бути заявлені для
участі у змаганнях під егідою УАФ.
Футболіст, на якого не надійшов МТС, не може бути заявлений УАФ,
окрім випадків, встановлених Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу
гравців.
Положення стосовно заявкових періодів футболістів-професіоналів не
поширюються на змагання, в яких беруть участь тільки аматори. У
контексті таких змагань відповідна асоціація, регіональна федерація
встановлює заявкові періоди, узгодивши їх з УАФ не пізніше ніж за два
місяці до початку.
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V. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ПРОФЕСІОНАЛЬНОМУ ФУТБОЛІ
Стаття 13. Укладання трудового договору (контракту)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Футболісти-професіонали, тренери та інші фахівці, зараховані до штату
команди, обов’язково оформлюють свої трудові відносини шляхом
укладання контракту в письмовій формі тільки з професіональним
клубом відповідно до законодавства України про працю, вимог
статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА, УАФ та відповідних
асоціацій.
Контракт визначає умови трудових відносин між клубом і футболістом.
Контракт обов’язково повинен відповідати «Мінімальним вимогам до
стандартного контракту футболіста-професіонала, визначеним угодою
між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Європейського дивізіону ФІФПро від 19 квітня
2012 року» (Додаток №3), положенням Типової форми контракту
(Додаток №4), положенням Галузевої угоди у сфері професіонального
футболу на 2017-2022 роки та чітку фіксовану суму заробітної плати.
Кожна сторінка контракту підписується сторонами. Додатки, зміни та
доповнення до контракту, які є невід’ємною його частиною, а також
записи та виправлення за текстом контракту мають силу та можуть
братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному випадку
датовані, засвідчені підписами сторін і завірені печаткою клубу.
Мінімальний строк дії контракту повинен відповідати строку від дати
набуття чинності до закінчення сезону. Максимальний період дії
контракту не може перевищувати п’яти років.
Клуб несе відповідальність за правильність оформлення контракту з
футболістом, тренером або іншим фахівцем.
Контракт, укладений з футболістом-професіоналом, тренером або
іншим фахівцем, зарахованим у штат команди, та будь-які додатки і
доповнення до Контракту (в тому числі будь-які угоди, тощо), які є
невід’ємною частиною Контракту завіряються печаткою клубу і
надається УАФ відповідно до вимог процедури реєстрації протягом 15ти днів з моменту його укладання:
6.1.
6.2.
6.3.

перший примірник контракту повертається клубу;
другий примірник контракту клуб зобов’язаний видати
футболісту-професіоналу/ тренеру/ іншому фахівцю;
третій примірник контракту залишається у відповідній асоціації
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6.4.

7.
8.

9.

для обліку;
футболіст, контракт якого не відповідає законодавству України і
«Мінімальним вимогам до стандартного контракту футболістапрофесіонала, визначеним угодою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і
Європейського дивізіону ФІФПро від 19 квітня 2012 року»
(Додаток № 3), і не містить положення типової форми контракту
(Додаток № 4), не може бути зареєстрований УАФ та заявлений
відповідною асоціацією/лігою.

Клуб надає відповідній Лізі та УАФ інформацію щодо змін умов
контракту протягом 15-ти днів з моменту їх впровадження.
До клубу, який не надав відповідній Лізі та УАФ інформацію щодо
укладення контракту та/або інформацію щодо змін умов контракту
протягом 15-ти днів з моменту їх впровадження, застосовуються санкції.
До клубу, який не видав футболістові/тренерові/ іншому фахівцеві,
зарахованому в штат команди, примірник контракту (з його додатками),
застосовуються санкції відповідно до Дисциплінарних правил УАФ.
Стаття 14. Особливості укладання контракту з неповнолітніми

1.

2.

3.

4.

Футболіст може укласти перший професіональний контракт після
досягнення ним 15-річного віку. При укладанні контракту з
неповнолітнім клуб обов’язково дотримується та виконує вимоги
трудового законодавства України, яке регулює працю неповнолітніх, а
також вимоги Конвенції Міжнародної організації праці з питань
працевлаштування неповнолітніх.
Футболіст віком до 18-ти років може укладати контракт з клубом на
строк не більше трьох років. Будь-яка угода, що передбачає довший
строк дії контракту, вважається недійсною.
Контракт з неповнолітнім укладається лише за згодою батьків (або
одного з них), засвідченою нотаріально. Зазначена згода носить разовий
характер. Дата надання згоди не повинна бути пізнішою, ніж дата
укладання контракту (повинна передувати даті укладання контракту).
Для внесення змін (доповнень, додатків) до чинного контракту чи/або
укладання нового контракту з неповнолітнім необхідна окрема згода
батьків (або одного з них), засвідчена нотаріально.
Контракт та будь-які додатки і доповнення до Контракту (в тому числі
будь-які угоди, тощо), які є невід’ємною частиною Контракту укладені з
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неповнолітнім, набувають чинності за умови наявності підписів
батьків/ опікунів (або одного з них).
Стаття 15. Розірвання контракту
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Контракт,
укладений
клубом
з
футболістом-професіоналом/
тренером/іншим фахівцем, зарахованим до штату команди, може бути
розірваний за взаємною згодою сторін, а також в інших випадках
відповідно до законодавства України про працю, вимог ФІФА, УАФ та
положень Контракту.
У разі розірвання контракту на підставах, не передбачених
законодавством України та контрактом футболіста, винна сторона
зобов’язана сплатити іншій стороні компенсацію. У разі розірвання
контракту з вини клубу він (клуб) втрачає право на компенсацію за
підготовку та зобов’язаний погасити заборгованість перед футболістом
за період його роботи в клубі.
Якщо футболіст отримав травму або професійне захворювання під час
матчів, тренувань, зборів, відряджень, контракт з ним не може бути
достроково розірваний в односторонньому порядку. У разі закінчення
строку дії контракту він подовжується до відновлення футболістом
працездатності або встановлення групи інвалідності.
Якщо сторони (клуб – футболіст) достроково розірвали контракт, клуб
зобов’язаний протягом 15-ти днів письмово (використовуючи додаток
до контракту або угоду про розірвання контракту) повідомити про це
відповідну Лігу та УАФ, зазначивши причини.
У разі невиконання контрактних зобов’язань однією зі сторін спірні
питання розглядає Палата з вирішення спорів УАФ або КАС, якщо це
безпосередньо передбачено контрактом.
У разі зняття команди зі змагань та/або виключення клубу зі складу
учасників змагань питання щодо реєстрації та заявки футболістів
розглядає Комітет УАФ з питань статусу і трансферів футболістів.
Контракт може бути достроково розірваний Клубом в односторонньому
порядку, на підставі рішення суду або органу здійснення футбольного
правосуддя, що набрало законної сили (чинності), яким встановлено
факт участі футболіста-професіонала у протиправному впливі
(маніпулюванні) у будь-який спосіб на результати офіційних
спортивних змагань (матчу).
Контракт не може бути розірвано в односторонньому порядку під час
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9.

10.

11.

12.

сезону.
Контракт може бути розірвано однією зі сторін без будь-яких наслідків
(виплати компенсації або застосування санкцій) за наявності поважної
причини.
У разі систематичного злісного невиконання клубом своїх зобов'язань
щодо виплати заробітної плати та/або обов’язкових платежів в повному
обсязі, футболіст-професіонал/ тренер/інший фахівець, зарахований до
штату команди матиме поважну причину для дострокового розірвання
контракту за умови, що футболіст-професіонал/ тренер/інший фахівець
письмово повідомив клуб-боржник про невиконання клубом
зобов'язань та був наданий щонайменше 15-денний строк для повного
виконання клубом свого (-їх) грошового (-их) зобов'язань
(зобов'язання).
Футболіст-професіонал, який протягом сезону зіграв менше 10%
офіційних матчів у складі команди свого клубу, може достроково
розірвати контракт на підставі поважної спортивної причини.
Спортивна причина встановлюється з урахуванням обставин кожного
конкретного випадку відповідно до регламентних документів УАФ та
ФІФА. У такому разі санкції не застосовуються, але компенсація може
виплачуватися. На цій підставі футболіст-професіонал може розірвати
контракт тільки протягом 15-ти днів після закінчення останнього
офіційного матчу в сезоні за участю клубу, в якому він зареєстрований.
У разі розірвання контракту без поважної причини застосовуються такі
положення:
12.1. У всіх випадках винна сторона виплачує компенсацію. Відповідно
до положень розділу VІІ Регламенту «Компенсація за підготовку
футболістів» та Додатку №1 цього Регламенту і якщо інше не
передбачене в контракті, компенсація за порушення умов
контракту визначається з належним урахуванням законодавства
України, специфіки спорту та будь-яких інших об’єктивних
критеріїв, як-от: винагорода й інші виплати, належні футболістові
за чинним та/ або новим контрактом, період дії контракту (до
п’яти років), що залишився, винагороди, які здобув колишній
клуб, і витрати, які здійснив (амортизовані за період дії
контракту), а також той факт, чи не припадає порушення
контракту на захищений період.
Враховуючи

вищевказане,

розмір

компенсації,

належну
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а)

б)

в)

футболісту, розраховують наступним чином:
Якщо футболіст не підписував жодного нового контракту після
розірвання попереднього контракту із колишнім клубом, як
правило, компенсація складає суму, рівнозначну сумі залишкової
вартості контракту, який було розірвано до закінчення строку дії;
Якщо футболіст підписав новий контракт до моменту прийняття
рішення, вартість нового контракту за період, що відповідає
періоду, що залишився за контрактом, який було розірвано до
закінчення строку дії, вираховують із залишкової вартості
контракту, який було розірвано достроково («Знижена сума
компенсації»). Крім того, виходячи з розірвання контракту на
ранніх строках через прострочені платежі, додатково до виплати
Компенсації, футболіст має право на отримання суми, що
рівнозначна сумі трьох місячних зарплат («Додаткова
компенсація»). У разі недопустимих обставин із найгрубішими
порушеннями, суму Додаткової компенсації можуть збільшити до
максимум шести місячних зарплат. Загальна сума компенсації в
жодному разі не може перевищувати залишкову вартість
контракту, який було розірвано до закінчення строку.
Колективні трудові договори, про які домовились роботодавці з
представниками найманих працівників на законних підставах у
відповідності до чинного законодавства країни, можуть
відступати від принципів, передбачених пп. а) та б) вище. При
цьому умови такого договору матимуть переважну силу.

12.2. Право на компенсацію не може передаватися третій стороні. Якщо
футболіст-професіонал зобов’язаний виплатити компенсацію, то
він і його новий клуб нестимуть солідарну відповідальність за її
виплату. Сума компенсації може бути обумовлена в контракті або
узгоджена сторонами.
12.3. Окрім зобов’язання щодо виплати компенсації до будь-якого
футболіста, винного в порушенні контракту протягом захищеного
періоду, застосовуються санкції, а саме: позбавлення права
виступати в офіційних матчах строком на чотири місяці. За
наявності обтяжливих обставин тривалість обмеження на участь
в матчах складає шість місяців. У всіх випадках такі санкції
набувають чинності одразу після того, як футболіст отримав
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повідомлення про відповідно прийняте щодо нього рішення.
Застосування спортивних санкцій призупиняється у період між
останнім офіційним матчем сезону та першим офіційним матчем
наступного сезону, в обох випадках включаючи змагання Кубку
України та міжнародних клубних чемпіонатів. Проте,
застосування спортивних санкцій не призупиняється, якщо
футболіст є постійним членом у складі національної збірної
команди, за яку він має право виступати, і ця асоціація бере участь
у фінальному змаганні міжнародного турніру у період між
останнім матчем та першим матчем наступного сезону.
Одностороннє припинення дії контракту без поважної причини
або з поважної спортивної причини після закінчення захищеного
періоду не призводить до санкцій. Застосування санкцій можливе
поза рамками захищеного періоду в разі неповідомлення про
розірвання контракту (тобто протягом 15-ти днів після
закінчення останнього офіційного матчу у відповідному сезоні
команди). Захищений період знову починається тоді, коли при
поновленні контракту термін дії попереднього контракту
продовжується.
12.4. Окрім зобов’язання щодо виплати компенсації на будь-який клуб,
винний у порушенні контракту або підбурюванні до порушення
контракту протягом захищеного періоду, накладаються санкції.
Будь-який клуб, що реєструє футболіста-професіонала, котрий
припинив дію свого контракту без поважної причини,
вважатиметься таким, що схилив цього футболіста-професіонала
до порушення контракту (якщо не буде встановлене інше).
Такому клубу буде заборонено реєструвати будь-яких нових
футболістів як на національному так і на міжнародному рівні
протягом двох повних та послідовних заявкових періодів. Такий
клуб матиме право реєструвати нових футболістів, на
національному або міжнародному рівні, лише починаючи з
наступного заявкового періоду і лише повністю відбувши
покарання за відповідними спортивними санкціями. Зокрема,
клуб не може скористатись винятком згідно п. 2.1. ст. 12 цього
Регламенту на більш ранньому етапі.
12.5. До будь-якої особи, яка підпадає під дію Статуту УАФ і Регламентів
УАФ і яка діє з метою підбурювання до порушення контракту між
футболістом-професіоналом і клубом, щоб сприяти трансферу
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футболіста, застосовуються санкції згідно з Дисциплінарними
правилами УАФ.
Стаття 16. Особливості укладання контракту з футболістками
жіночих клубів.
1.

2.

3.

Термін дії контракту не може бути обумовлений тим, що футболістка
може завагітніти протягом його терміну або перебувати у відпустці у
зв’язку з вагітністю/пологами або користуватися правами, пов’язаними
з материнством в цілому.
У разі одностороннього розриву клубом контракту на підставі того, що
футболістка вагітна або завагітніла або перебуває у відпустці у зв’язку з
вагітністю/пологами або користується правами, пов’язаними з
материнством в цілому, вважатиметься, що клуб розірвав контракт без
поважної причини.
Якщо не буде доведено протилежне, слід вважати, що односторонній
розрив контракту під час відпустки у зв’язку з вагітністю/пологами
клубом відбувся внаслідок того, що футболістка завагітніла.
У разі, якщо контракт розірвано на підставі того, що футболістка вагітна
або завагітніла, як виняток із пункту 1 статті 16, компенсація, яка
повинна бути виплачена футболістці обчислюється наступним чином:
а)

якщо футболістка не підписувала жодного нового контракту після
розірвання попереднього контракту із колишнім клубом, як
правило, компенсація складає суму, рівнозначну сумі залишкової
вартості контракту, який було розірвано до закінчення строку дії;

б)

Якщо футболістка підписала новий контракт до моменту
прийняття рішення, вартість нового контракту за період, що
відповідає періоду, що залишився за контрактом, який було
розірвано до закінчення строку дії, вираховують із залишкової
вартості контракту, який було розірвано достроково.

в)

В обох випадках згідно п. 3 а) та п.3 б) цієї статті футболістка має
право на додаткову компенсацію яка дорівнює сумі
шестимісячних зарплат згідно достроково розірваного контракту.

г)

Колективні трудові договори, про які домовились роботодавці з
представниками найманих працівників на законних підставах у
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відповідності до чинного законодавства країни, можуть
відступати від принципів, зазначених вище. При цьому умови
такого договору матимуть переважну силу.
4.

5.
6.

Окрім зобов’язання щодо виплати компенсації, на клуб, який у разі
встановлення факту дострокового розриву контракту клубом внаслідок
вагітності футболістки або перебування її у відпустці у зв’язку з
вагітністю/пологами або користування правами, пов’язаними з
материнством в цілому, накладаються спортивні санкції.
Такому клубу буде заборонено реєструвати будь-яких нових
футболісток як на національному так і на міжнародному рівні протягом
двох повних та послідовних заявкових періодів. Такий клуб матиме
право реєструвати нових футболістів, на національному або
міжнародному рівні, лише починаючи з наступного заявкового періоду і
лише повністю відбувши покарання за відповідними спортивними
санкціями. Зокрема, клуб не може скористатись винятком згідно п. 2.1.
ст. 12 цього Регламенту на більш ранньому етапі.
Спортивні санкції, що наведені у п.4 цієї статті можуть застосовуватись
у сукупності з санкцією у вигляді штрафу.
Якщо футболістка завагітніла, вона має право протягом строку дії
контракту:
а)
продовжувати виконувати обов’язки за діючим контрактом
(тобто брати участь в матчах та/або тренуваннях), після підтвердження
її лікарем та незалежним медичним працівником (обраним за
домовленістю між футболісткою та її клубом), що це не нанесе шкоди. У
таких випадках її клуб зобов'язаний поважати рішення та проводити
план тренувань для її подальшої безпечної участі у тренуваннях/матчах,
надаючи пріоритет її здоров’ю та здоров’ю майбутньої дитини.
b)
продовжувати працювати в своєму клубі однак на альтернативній
посаді, у разі, якщо її лікар, вважає, що для неї небезпечно брати участь
у матчах та/або у тренуваннях команди, або якщо вона вирішить не
реалізовувати своє право продовжувати виконувати обов’язки за
діючим контрактом. У таких випадках її клуб зобов’язаний поважати
рішення та співпрацювати з футболісткою, задля того, щоб оформити її
на альтернативній посаді. Футболістка має право отримувати повну
винагороду до тих пір, поки вона не використає право на декретну
відпустку.
в)
самостійно визначати дату початку її відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, беручи до уваги передбачені мінімальні періоди.
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7.

До будь-якого клубу, який буде впливати або змушувати футболістку
взяти декретну відпустку у визначений час, можуть бути застосовані
дисциплінарні санкції відповідно до рішення органів здійснення
футбольного правосуддя УАФ.
г)
повернутися до футбольної діяльності після закінчення декретної
відпустки, у разі підтвердження лікарем та незалежним медичним
працівником, що це не нанесе шкоди. У таких випадках її клуб
зобов'язаний поважати рішення, реінтегрувати її у футбольну
діяльність та надавати належну постійну медичну підтримку.
Футболістка має право отримувати повну заробітну плату після
повернення до футбольної діяльності.
Футболістці повинна надаватись можливість годувати дитину грудним
молоком та/або зціджувати грудне молоко, одночасно виконуючи свої
обов’язки за діючим контрактом. Клуби повинні забезпечити відповідні
приміщення відповідно до чинного національного законодавства в
країні знаходження клуба або колективних договорів.
Стаття 17. Окремі положення щодо укладання контракту/Договору
між професіональним футболістом та клубом

1.

2.

3.
4.

Футболіст, призваний для проходження строкової військової служби та
зарахований до складу професіонального клубу військового відомства,
зобов’язаний укласти контракт з таким клубом у встановленому
Регламентом порядку на строк проходження служби.
Після закінчення строкової військової служби футболіст зобов’язаний
повернутися до свого клубу, з якого він був призваний, якщо на момент
звільнення зі служби строк дії його контракту з цим клубом не
закінчився.
Умови контракту не повинні порушувати право футболіста на освіту.
Якщо футболіст/клуб під час укладання контракту/договору
користувався послугами посередника, контракт/договір повинен бути
підписаний посередником із зазначенням його прізвища, імені та побатькові, а також надано копію відповідного документа посередника.
Якщо футболіст/клуб під час укладання Контракту/Договору
користувався послугами посередника, то футболіст та клуб повинні
повідомити про це відповідну Лігу та УАФ незалежно від того, хто
користувався послугами посередника.
За невиконання цих положень до футболіста /клубу застосовуються
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5.

6.

7.

санкції у відповідності до Регламенту УАФ щодо діяльності
посередників та Дисциплінарних правил УАФ.
Футболіст-професіонал має право вільно укладати контракт з іншим
клубом тільки у випадках:
5.1. якщо строк дії його контракту з його нинішнім клубом закінчився;
5.2. протягом шести місяців до закінчення строку дії контракту.
За будь-яке порушення цього положення до футболіста і нового клубу
застосовуються санкції.
Якщо футболіст-професіонал має більше одного чинного контракту, до
нього застосовуються санкції згідно з Дисциплінарними правилами УАФ
та чинним Регламентом.
Чинність контракту не може залежати від позитивних результатів
медогляду та/або надання дозволу на працевлаштування.
Стаття 18. Договір на спортивну підготовку футболіста

1.

2.
3.

4.

5.

Договір на спортивну підготовку футболіста - цивільно-правовий
договір, укладений між професіональним клубом та футболістом,
визначає права та обов’язки сторін щодо організації спортивної
підготовки, регламентує порядок участі футболіста в різних змаганнях
та інших спортивних заходах, в яких бере участь клуб самостійно, або в
складі інших спортивних організацій, в тому числі зарубіжних, на
підставі договорів про сумісну діяльність або інших угод, не
заборонених законодавством України.
Футболіст, який має укладений Договір на спортивну підготовку з
професіональним клубом, має статус аматора.
Правовідносини, що виникають у зв’язку з укладанням Договору,
зокрема, питання підписання Договору, припинення його чинності,
забезпечення прав та обов’язків сторін Договору, можливості
здійснення переходів футболістів, що мають укладений Договір з
професіональним клубом, регулюються Регламентом УАФ зі статусу і
трансферу футболістів та Правилом УАФ стосовно захисту футболістів,
підготовлених в структурі клубу.
Умови заявки та участі футболістів, які мають укладений Договір з
професіональним клубом, в офіційних змаганнях регулюються
Правилом УАФ стосовно захисту футболістів, підготовлених в структурі
клубу, та Регламентом змагань.
Договір укладається та набуває чинності за умови наявності
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6.

7.

8.

нотаріально засвідченої згоди щонайменше одного з батьків футболіста
на таке укладання та наявності підписів батьків/ опікунів (або одного з
них).
Клуби самостійно розробляють та підписують Договори відповідно до
своєї організаційно-правової форми та вимог законодавства України. У
Договорі обов’язково повинні бути зазначені:
6.1. дата введення в дію;
6.2. дата закінчення строку дії;
6.3. права та обов’язки сторін, що повинні передбачати:
6.3.1. страхування здоров’я та життя футболіста;
6.4. медичне забезпечення футболіста;
6.5. забезпечення футболіста всіма видами соціального страхування,
встановленими законодавством України;
6.6. забезпечення футболіста у його футбольній діяльності
кваліфікованими спеціалістами, надання для його підготовки
відповідних спортивних споруд, спорядження та обладнання;
6.7. створення для футболіста відповідних житлово-побутових умов;
6.8. безумовне дотримання футболістом статутних і регламентних
документів клубу, відповідної асоціації, УАФ, УЄФА та ФІФА,
виконання навчально-тренувальних програм, участь у змаганнях,
дбайливе ставлення до майна клубу;
6.9. додаткові, крім встановлених законодавством України, підстави
розірвання Договору;
6.10. відповідальність сторін за неналежне виконання або
невиконання умов Договору;
6.11. наслідки порушень умов Договору;
6.12. умови
та
підстави
укладання
футболістом
першого
професіонального контракту з клубом.
Кожна сторінка Договору підписується сторонами. Додатки, зміни та
доповнення до Договору, які є невід’ємною його частиною, а також
записи та виправлення за текстом Договору мають силу та можуть
братися до уваги винятково за умови, що вони у кожному випадку
датовані, засвідчені підписами сторін і завірені печаткою клубу.
Мінімальний строк дії Договору повинен відповідати строку від дати
введення його в дію до 30 червня включно. Максимальний період дії
контракту:
для футболістів віком від 14-ти до 15-ти років не може
перевищувати два роки;
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9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

для футболістів віком від 16-ти до 18-ти років не може
перевищувати три роки.
кінцевий термін дії договору – 30 червня включно.
Футболіст може укладати Договір з 14-ти до 18-ти років включно.
Клуб несе відповідальність за правильність оформлення Договору з
футболістом.
Договір, укладений з футболістом, внесеним до заявкового листа,
завіряється печаткою клубу і надається УАФ у чотирьох примірниках
відповідно до вимог процедури реєстрації протягом 15-ти днів з
моменту їх укладання:
11.1 перший примірник Договору повертається клубу;
11.2 другий примірник Договору клуб зобов’язаний видати
футболістові або батькам, які давали нотаріальну згоду на
підписання договору;
11.3 третій примірник Договору залишається у УАФ та вноситься до
Бази даних УАФ;
11.4 четвертий примірник Договору при заявці футболіста до участі у
змаганнях за одну з професіональних команд клубу надається та
залишається в організації, що здійснює заявку футболіста до
відповідних змагань.
Клуб надає УАФ відповідну інформацію щодо змін строку дії Договору
протягом 15-ти днів з моменту їх здійснення.
До клубу, який не надав УАФ інформацію щодо укладення Договору
та/або інформацію щодо змін умов Договору протягом 15-ти днів з
моменту їх впровадження, застосовуються санкції.
Договір може бути достроково розірваний Клубом в односторонньому
порядку, на підставі рішення суду або органу здійснення футбольного
правосуддя, що набрало законної сили (чинності), яким встановлено
факт
участі
футболіста-аматора
у
протиправному
впливі
(маніпулюванні) у будь-який спосіб на результати офіційних
спортивних змагань (матчу).
Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, а також в
інших випадках відповідно до законодавства України, вимог ФІФА,
УЄФА, УАФ.
Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку в ході
спортивного сезону без згоди сторін.
Футболіст, який має укладений чинний Договір на спортивну підготовку
з професіональним клубом, не може бути зареєстрований та заявлений
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18.

19.

20.

21.

до участі в офіційних змаганнях за будь-яку команду іншого клубу.
Виняток з цього правила становлять аматорські команди спортивних
закладів, з якими клуб уклав договори про співпрацю, або власних
шкіл/академій.
Футболіст з чинним Договором має право вільно укладати Договір або
контракт з іншим клубом за умови, якщо строк дії його Договору з його
нинішнім клубом закінчився, або за згодою всіх сторін (попередній клуб,
новий клуб, футболіст та один з батьків футболіста) або протягом шести
місяців до закінчення строку дії Договору. У разі порушення цього
положення до футболіста і нового клубу застосовуються дисциплінарні
санкції відповідно до Дисциплінарних правил УАФ та Регламенту УАФ зі
статусу і трансферу футболістів.
У разі згоди всіх сторін щодо переходу футболіста попередній клуб має
право на отримання компенсації за підготовку футболіста, розмір якої
встановлюється попереднім клубом.
Якщо футболіст з чинним Договором має більше одного чинного
Договору або має одночасно укладений контракт, до нього
застосовуються дисциплінарні санкції відповідно до Дисциплінарних
правил УАФ та Регламенту УАФ зі статусу і трансферу футболістів.
У разі порушення пунктів 16, 17, 18 цієї статті застосовуються такі
положення:
21.1. У всіх випадках винна сторона виплачує компенсацію.
Компенсація виплачується відповідно до положень розділу VІІ
Регламенту «Компенсація за підготовку футболістів» та вимог
Договору.
21.2. Право на компенсацію не може передаватися третій стороні. Якщо
футболіст зобов’язаний виплатити компенсацію, він і його новий
клуб нестимуть солідарну відповідальність за її виплату. Сума
компенсації може бути обумовлена в Договорі або узгоджена
сторонами.
21.3. Окрім зобов’язання щодо виплати компенсації до будь-якого
футболіста, винного в порушенні Договору, застосовуються
санкції, а саме: позбавлення права виступати в офіційних матчах
строком на чотири місяці. За наявності обтяжливих обставин
тривалість обмеження на участь у матчах складає шість місяців. У
всіх випадках такі санкції набувають чинності з початку
наступного сезону в новому клубі.
21.4. Окрім зобов’язання щодо виплати компенсації на будь-який клуб,
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винний у порушенні договору або підбурюванні до порушення
договору, накладаються санкції. Будь-який клуб, що реєструє
футболіста, який порушив пункти 16, 17, 18 цієї статті, вважається
таким, що схилив цього футболіста до порушення договору (якщо
не буде встановлене інше). Такому клубу буде заборонено
реєструвати будь-яких нових футболістів на національному або
міжнародному рівні протягом двох заявкових періодів.
21.5. До будь-якої особи, яка підпадає під дію Статуту УАФ і
Регламентів УАФ і діє з метою підбурювання до порушення
договору між футболістом і клубом, щоб сприяти трансферу
футболіста, застосовуються санкції згідно з Дисциплінарними
правилами УАФ.
Стаття 19. Вплив третіх сторін на клуби та володіння економічними
правами футболіста третіми особами
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Жоден клуб не може укладати угоду/контракт, яка/який б дозволяла
клубу/клубам, що є іншою стороною, або будь-якій третій стороні
набувати здатності чинити вплив у питаннях працевлаштування та
інших питаннях, пов'язаних із трансферами, впливати на свою
незалежність, політику або діяльність команд.
Жоден клуб чи футболіст не може укладати угоду з третьою стороною,
яка б передбачала участь третьої сторони (повністю чи частково) у
виплаті компенсацій щодо майбутнього трансферу футболіста або будьякі права щодо майбутнього трансферу чи трансферної компенсації.
Заборона згідно з пунктом 2 цієї статті набуває чинності з 01 травня
2015 року.
Угоди, що підпадають під дію пункту 2 цієї статті (під заборону), але
були укладені до 1 травня 2015 року, продовжують діяти до завершення.
Проте термін дії таких угод не може бути продовженим.
Юридична чинність будь-яких угод, що підпадають під дію пункту 2 цієї
статті і були підписані з 1 січня 2015 року до 30 квітня 2015 року, не
може мати строк дії, який перевищує 1 рік з дати їхнього підписання.
До кінця квітня 2015 року всі існуючі угоди, що підпадають під дію
пункту 2 цієї статті, повинні були бути внесені у ТМС ФІФА. Всі клуби, що
підписали такі угоди, повинні їх повністю завантажити, включаючи
можливі додатки чи доповнення, в ТМС ФІФА із зазначенням інформації
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щодо відповідної третьої сторони, повного імені футболіста, а також
тривалості угоди.
Дисциплінарний комітет ФІФА та органи здійснення футбольного
правосуддя УАФ можуть накласти дисциплінарні санкції на клуби або
футболістів, які не дотримуються зобов’язань, зазначених у цій статті.
Стаття 20. Прострочені виплати
1.

2.

3.

4.

Прострочені виплати - це виплати, про які кредитор (футболіст чи клуб)
письмово повідомив клубові-боржникові, що затримав виплату. Для
виконання своїх фінансових зобов’язань боржникові надається крайній
термін не менше 10-ти днів .
Клуб повинен виконувати свої фінансові зобов’язання перед
футболістом та іншим клубом за умовами, зазначеними в контракті,
укладеному з футболістом, та у трансферних контрактах.
На будь-який клуб, визнаний винним у затримці належної виплати на
більше ніж 30 днів без неспростовних доказів на контрактній основі,
можуть бути накладені санкції згідно з пунктом 4 цієї статті.
У межах відповідної юрисдикції Комітет ФІФА зі статусу і трансферу
гравців, Палата з вирішення спорів ФІФА, одноосібний суддя або суддя
Палати з вирішення спорів ФІФА, а також Палата з вирішення спорів
УАФ та органи здійснення футбольного правосуддя УАФ можуть
накласти такі санкції:
а
б
в
г

5.
6.
7.

попередження;
догана;
штраф;
заборона на реєстрацію будь-яких нових футболістів, як на
національному так і міжнародному рівні, на один або два повних і
послідовних заявкових періодів.

Санкції, що наведені у пункті 4 цієї статті, можуть застосовуватися у
сукупності.
Повторне порушення вважатиметься обтяжуючою обставиною і
призведе до більш серйозного покарання.
Накладення заборони на реєстрацію футболістів згідно з пунктом 4 (г)
цієї статті може бути призупинене. Призупиняючи накладення
заборони на реєстрацію футболістів, орган, який ухвалив таке рішення,
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8.

призначає покараному клубу випробувальний термін від шести місяців
до двох років.
Якщо клуб, стосовно якого призупинили заборону на реєстрацію
футболістів, здійснює інше порушення протягом випробувального
терміну, призупинення автоматично скасовується, набирає чинності
заборона на реєстрацію футболістів та застосовується санкція за нове
порушення.
Умови цієї статті не впливають на здійснення відповідних дій у разі
одностороннього розірвання контракту без поважної причини.
Стаття 21. Прострочення виконання грошових зобов’язань

1.

2.

3.

Будь-які грошові розрахунки між клубом і футболістом/тренером з
питань контрактних зобов’язань, а також між професіональними
клубами з питань виконання трансферних зобов’язань, між клубами
та/або аматорськими клубами, ДЮСЗ з питань виплати механізму
солідарності або компенсації за підготовку футболіста повинні
здійснюватися у терміни, встановлені цим Регламентом або договором
(контрактом).
Клуб, який прострочив будь-яку виплату футболістові/тренерові,
іншому клубу або ДЮСЗ, зобов’язаний сплатити суму боргу разом з
нарахованою пенею, що складає 5 (п’ять) відсотків річних від суми
прострочення і підлягає нарахуванню до моменту фактичної сплати
боргу.
Сторони договору (контракту) можуть встановити інший розмір пені,
передбачений цією статтею, але не менше ніж 5 (п’ять) відсотків річних
від суми прострочення.
Якщо термін виконання грошового зобов’язання прямо встановлений
Регламентом або договором (контрактом), то нарахування пені
починається після закінчення такого терміну незалежно від того, чи був
клуб, який прострочив виконання зобов’язання, повідомлений про
несвоєчасний розрахунок.
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VI. ТРАНСФЕР ФУТБОЛІСТІВ
Стаття 22. Міжнародний трансферний сертифікат (МТС)
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Клуб, що бере участь у змаганнях під егідою УАФ, у разі укладання
контракту з футболістом-професіоналом, який виступав за клуб іншої
асоціації, повинен оформити та отримати МТС через систему ТМС ФІФА
згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферів гравців.
Клуб, який реєструє та заявляє футболіста-аматора, який виступав за
клуб іншої асоціації, повинен зробити запит через асоціацію,
регіональну федерацію/асоціацію, яка відповідає за організацію та
проведення змагань, та отримати МТС через систему ТМС ФІФА згідно з
Додатком №5 до цього Регламенту та Регламентом ФІФА зі статусу і
трансферів гравців.
МТС видається безкоштовно без будь-яких умов або тимчасових
обмежень. Будь-які положення, що суперечать цьому, не мають
юридичної сили.
Клуб може зареєструвати футболіста-професіонала в БД УАФ до
моменту отримання останнім МТС, окрім випадків, коли на клуб
накладено дисциплінарні санкції щодо реєстрації будь-яких нових
футболістів.
Футболіст, зареєстрований в асоціації іншої країни, не має права брати
участь у будь-яких змаганнях в Україні до отримання УАФ МТС.
Футболістам віком до 10- ти років МТС не потрібен.
Міжнародні трансфери дозволяються тільки футболістам, які досягли
18-ти років.
Як виняток міжнародні трансфери дозволяються футболістам віком
молодше 18-ти років у випадках, про які йдеться у ст.19 Регламенту
ФІФА зі статусу і трансферів гравців, та за умови дотримання цієї статті.
Стаття 23. Трансфер футболістів

1.

Футболіст має право на трансфер до іншого клубу, який знаходиться на
території України або за її межами, у разі:
1.1. закінчення строку дії контракту;
1.2. офіційного оформлення угоди між клубом та футболістом про
дострокове розірвання контракту;
1.3. дострокового розірвання контракту при порушенні клубом
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

законодавства України про працю, а також невиконання
контрактних зобов’язань клубом або футболістом.
Якщо строк дії контракту з футболістом не закінчився, трансфер
можливий у разі згоди всіх зацікавлених сторін (футболіст, колишній та
новий клуби).
При трансфері футболіста, строк дії контракту якого не закінчився, між
клубами укладається трансферний контракт, що підписується
керівниками та завіряється печатками клубів. Клуб зобов’язаний при
кожному трансфері футболіста письмово повідомляти про це відповідну
Лігу та УАФ.
Клуб, що має намір укласти контракт з футболістом, строк дії якого з
колишнім клубом закінчився, не зобов’язаний інформувати про це
колишній клуб. Підписавши контракт з футболістом, новий клуб
зобов’язаний протягом трьох днів розпочати переговори з колишнім
клубом щодо компенсації.
Клуб, що має намір укласти контракт з футболістом, повинен до
укладання контракту вжити необхідних заходів для з’ясування стану
його здоров’я.
Клуб, що має намір укласти контракт з футболістом-професіоналом,
який має чинний контракт, або з футболістом-аматором, який має
чинний договір на спортивну підготовку з іншим клубом, повинен
зробити відповідний письмовий запит до цього клубу перед початком
переговорів із зазначеним футболістом.
Якщо клуб, зацікавлений у трансфері футболіста та укладанні з ним
контракту, протягом 15-ти днів після запиту не отримав офіційної
відповіді від клубу, з яким футболіст має чинний контракт, це
розцінюється як відмова.
Трансфер, проведений з дотриманням регламентних норм, та укладання
контракту з новим клубом дає право футболістові брати участь у
змаганнях за новий клуб.
Стаття 24. Трансфер футболістів на правах оренди

1.
2.

Трансфер футболіста на визначений строк вважається трансфером на
правах оренди.
Перехід (трансфер) на правах оренди регламентується тими ж
правилами, що діють стосовно трансферу футболістів-професіоналів,
включаючи положення про компенсації за підготовку.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Заявка футболіста на правах оренди здійснюється в заявкові періоди,
встановлені УАФ.
При трансфері футболіста на правах оренди укладається трансферний
контракт між клубами, який підписується керівниками, завіряється
печатками клубів та підписується футболістом. У трансферному
контракті необхідно зазначити всі умови трансферу. Клуб зобов’язаний
при кожному трансфері футболіста на правах оренди письмово
повідомляти про це відповідну Лігу та УАФ.
На період оренди дія умов контракту футболіста з основним клубом
призупиняється, а футболіст укладає контракт з новим клубом на весь
період оренди.
Клуб, у якому футболіст перебуває на правах оренди, не має права на
його трансфер у третій клуб без письмового дозволу клубу, що надав
футболіста в оренду, та згоди футболіста.
Дострокове розірвання трансферного контракту на правах оренди та
контракту футболіста на період оренди можливе тільки за згодою
клубів та футболіста при дотриманні норм Регламенту. Про це
укладається відповідна письмова угода або додаток до угоди.
У разі зміни умов трансферного контракту на правах оренди основний
клуб футболіста зобов’язаний повідомити про це відповідну Лігу та УАФ.
Трансфер футболіста на правах оренди можливий один раз у заявковому
періоді (тобто два рази протягом сезону).
Повернення футболіста з клубу, де він перебував на правах оренди, у
попередній клуб не розцінюється як перехід.
Мінімальний період оренди повинен відповідати строку між двома
заявковими періодами.
Стаття 25. Брідж (Bridge ) трансфер

1.
2.

3.

Клуб або футболіст у жодному разі не можуть брати участі у бріджтрансфері.
У разі двох послідовних трансферів, національних або міжнародних, за
участю одного й того ж футболіста, що відбуваються у період
тривалістю 16 тижнів, вважається, якщо інше не доведене, що залучені
до цих двох трансферів сторони (клуби та футболіст) взяли участь у
брідж-трансфері.
Дисциплінарний
Комітет
ФІФА,
дотримуючись
положень
Дисциплінарних правил ФІФА, може застосувати санкції до будь-якої
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сторони, залученої до брідж трансферу, відповідно до Регламентів та
Дисциплінарних правил ФІФА.
Стаття 26. Виконання санкцій
1.

Футболіст, якого згідно з рішенням органу здійснення футбольного
правосуддя УАФ відсторонено від участі в матчах, у разі трансферу
відбуває залишок відсторонення в новому клубі за умови якщо санкція
у вигляді відсторонення застосовується до інших видів змагань.
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VII. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПІДГОТОВКУ ФУТБОЛІСТІВ І МЕХАНІЗМ
СОЛІДАРНОСТІ
Стаття 27. Компенсація за підготовку
1.

2.

Компенсація за підготовку виплачується клубу (клубам), що підготував
(підготували) футболіста:
1.1. при першій реєстрації футболіста за професіональний клуб в
якості професіонала;
1.2.
при підписанні футболістом договору на спортивну підготовку з
професіональним клубом;
1.3. при кожному переході футболіста-професіонала до закінчення
сезону, в межах якого йому виповниться 23 роки. Зобов'язання
щодо виплати компенсації за підготовку виникає незалежно від
того, відбувається трансфер під час дії або після закінчення дії
контракту футболіста.
Положення про компенсацію за підготовку футболістів викладено в
Додатку 1 цього Регламенту.
Стаття 28. Механізм солідарності

1.

Якщо платний перехід професіонала здійснюється до закінчення
терміну дії його контракту, будь-який клуб, який брав участь в його
навчанні і підготовці, повинен отримати пропорційну частину
компенсації як його колишній клуб.

2.

Положення про платежі солідарності викладено в Додатку 2 цього
Регламенту.
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VIII. ПОРЯДОК ВИКЛИКУ ТА ВІДРЯДЖЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ ДО
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ
Стаття 29. Порядок виклику та відрядження футболістів до
національних збірних команд України
1.

ПРИНЦИПИ ДЛЯ ЧОЛОВІЧИХ ЗБІРНИХ КОМАНД

1.1.

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 між
футболістом і клубом, що суперечать цьому, заборонені.
Футболіст, член національної збірної команди, обов’язково
відряджається клубом до збірної команди на матчі чи навчальнотренувальні збори:
1.2.1. в усі міжнародні вікна, вказані у Міжнародному календарі матчів
ФІФА;
1.2.2. на фінальні змагання ФІФА Кубок світу™, Кубок Конфедерацій
ФІФА та чемпіонат Європи УЄФА для національних збірних
команд;
1.2.3. дати проведення яких вказано в Міжнародному календарі матчів
УАФ, затвердженому Виконавчим комітетом УАФ.
Національні чи молодіжні збірні команди повинні грати два матчі
впродовж міжнародного вікна на території однієї конфедерації, за
винятком міжконтинентальних матчів плей-офф. Якщо хоча б один з
двох матчів є товариським, вони (матчі) можуть бути зіграні у двох
різних конфедераціях за умови, що відстань між місцями їх проведення
не перевищує загалом п'яти годин льоту згідно з офіційним розкладом
авіакомпаній та двома часовими поясами.
Не є обов'язковим відрядження футболістів на матчі чи навчальнотренувальні збори або заходи за межами міжнародного вікна/фінальних
змагань
(відповідно до пункту 1.2 цієї статті), включені до
Міжнародного календаря матчів ФІФА або Міжнародного календаря
матчів УАФ. Не є обов'язковим відрядження одного і того ж футболіста
протягом більш ніж одного фінального змагання національної збірної
команди України протягом року. Винятки з цього правила можуть бути
встановлені Виконавчим Комітетом ФІФА тільки для Кубку
Конфедерацій ФІФА.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Тривалість відрядження футболіста встановлено таку:
1.5.1. До національної та молодіжної збірних команд:
1.5.1.1. У дати міжнародних вікон футболісти повинні відряджатися не
пізніше ранку понеділка і повертатися до своїх клубів не пізніше
ранку наступної середи, в яку завершується міжнародне вікно.
Щодо фінального змагання в контексті вищезазначених пунктів
стосовно
обов’язкового
відрядження
футболістів
та
Міжнародного календаря матчів ФІФА, футболісти повинні бути
відряджені до збірної команди не пізніше ранку понеділка тижня,
що передує тижню, в межах якого починається відповідне
фінальне змагання, та повинні бути відправлені УАФ вранці
наступного дня після останнього у змаганні матчу збірної
команди.
1.5.2. До юнацьких збірних команд України:
1.5.2.1. На товариські матчі, вказані у Міжнародному календарі матчів
УАФ, — чотири дні (включаючи день матчу);
1.5.2.2. На матчі змагань УЄФА — сім днів (включаючи день матчу);
1.5.2.3. На матчі фінального раунду змагань ФІФА, УЄФА футболісти
повинні бути відряджені до збірної команди не пізніше ранку
понеділка тижня, що передує тижню, в межах якого починається
відповідне фінальне змагання;
1.5.2.4. З метою проведення комплексного медичного обстеження
футболістів та педагогічного тестування тривалість відрядження
футболістів збільшується до шести днів, включаючи день матчу,
двічі на рік і тільки в поза змагальний період.
Клуб і УАФ можуть укласти угоду про збільшення періоду відрядження
футболіста до збірної команди або різні угоди, що стосуються статті 1.5.
Футболіст, викликаний до національної збірної команди, повертається
до клубу не пізніше 24 годин після завершення терміну, на який він був
відряджений. Цей термін буде продовжений до 48 годин, якщо
відповідні заходи національної збірної команди передбачені в іншій
конфедерації, ніж зареєстрований клуб футболіста. Клуб повинен бути
поінформований письмово щодо розкладу виїзду та повернення
футболіста за десять днів до початку відрядження. УАФ зобов’язана
забезпечити своєчасне повернення футболіста до клубу після матчу.
У разі проведення матчу за кордоном футболіст, викликаний до
молодіжної або юнацької збірної команди України, зобов’язаний
повернутися до клубу не пізніше 48 годин після закінчення матчу.
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1.9.

Якщо футболіст не повернеться у розташування клубу протягом
граничного періоду, зазначеного у цій статті, під час наступного
виклику футболіста період відрядження буде скорочено таким чином:
1.9.1. на товариський матч юнацької збірної команди - на 24 години;
1.9.2. протягом міжнародного вікна - на 2 дні;
1.9.3. на фінальний раунд міжнародного змагання - на 5 днів.
1.10. У разі неодноразового порушення цієї статті зазначеного положення
Комітет ФІФА зі статусу і трансферів гравців може прийняти рішення
про:
1.10.1.подальше скорочення періоду відрядження;
1.10.2.заборону щодо виклику на наступний матч/матчі.
1.11. Контракт між клубом і футболістом (тренером), який викликаний до
збірної команди, не може бути розірваний у період його відрядження.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

ПРИНЦИПИ ДЛЯ ЖІНОЧИХ ЗБІРНИХ КОМАНД
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.
Футболіст, член збірної команди, обов’язково відряджається клубом до
збірної команди на матчі чи навчально-тренувальні збори:
2.2.1. в усі міжнародні вікна, вказані у жіночому Міжнародному
календарі матчів ФІФА;
2.2.2. на фінальні змагання ФІФА жіночого Кубку світу ™, жіночого
Олімпійського футбольного турніру та чемпіонат Європи УЄФА
для жіночих національних збірних команд;
2.2.3. на фінальний раунд кваліфікаційних змагань конфедерацій ФІФА
до жіночого Олімпійського футбольного турніру (період
відрядження – щонайбільше 12 днів);
2.2.4. дати проведення яких вказано в жіночому Міжнародному
календарі матчів УАФ, затвердженому Виконавчим комітетом
УАФ.
Існує три типи жіночих міжнародних вікон:
2.3.1 Тип 1 визначається як період у дев’ять днів, що починається з
ранку понеділка та завершується у ніч вівторка наступного
тижня, який резервується для заходів збірних команд. Протягом
жіночого міжнародного вікна типу 1 збірна команда може
47

2.4.

2.5.

провести щонайбільше два матчі міжнародних змагань
незалежно від того,
кваліфікаційні матчі чи товариські.
Відповідні матчі можуть бути заплановані на будь-який день,
починаючи з середи, впродовж міжнародного вікна за умови,
якщо щонайменше два повних календарних дні залишаються між
датами проведення двох матчів (наприклад, четвер/неділя чи
субота/вівторок).
2.3.2. Тип 2 визначається як період у дев’ять днів, що починається з
ранку понеділка та завершується у ніч вівторка наступного
тижня, який резервується для кваліфікаційних міні-турнірів
конфедерацій ФІФА за участю жіночих збірних команд. Протягом
жіночого міжнародного вікна типу 2 збірна команда може
провести щонайбільше три матчі.
2.3.3. Тип 3 визначається як період у десять днів, що починається з
ранку вівторка та завершується у ніч середи наступного тижня,
який резервується для проведення товариського змагання
збірних команд у лютому/березні кожного календарного року.
Протягом жіночого міжнародного вікна типу 3 збірна команда
може провести щонайбільше чотири матчі.
Не є обов’язковим відрядження футболіста на матчі чи навчальнотренувальні збори або заходи за межами жіночого міжнародного
вікна/фінальних змагань (відповідно до вищезазначеного пункту 2.2),
включених до жіночого міжнародного календаря матчів ФІФА або
жіночого Міжнародного календаря матчів УАФ.
Для всіх трьох типів жіночих міжнародних вікон футболісти повинні
відряджатися не пізніше ранку понеділка і повертатися до клубів не
пізніше ранку наступної середи (тип 1 і 2) чи ранку наступного четверга
(тип 3), в який завершується жіноче міжнародне вікно. Щодо фінального
раунду чемпіонату Європи УЄФА жіночих національних збірних команд,
кваліфікаційного змагання жіночого Олімпійського футбольного
турніру футболісти повинні відряджатися до збірної команди не пізніше
ранку понеділка, який передує матчу відкриття кваліфікаційного
змагання, та повинні бути відправлені УАФ в ранці наступного дня після
останнього матчу жіночої збірної команди України на змаганні. Щодо
фінального змагання в контексті зазначених вище параграфів стосовно
обов’язкового відрядження футболістів та жіночого Міжнародного
календаря матчів ФІФА, футболісти повинні бути відряджені до збірної
команди (зранку) не пізніше ніж за 14 днів до матчу-відкриття
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2.6.

2.7.

2.8.

відповідного фінального раунду та повинні бути відправлені УАФ в
ранці наступного дня після останнього матчу жіночої збірної команди
України на змаганні.
Клуб і УАФ можуть укласти угоду про збільшення періоду відрядження
футболіста до збірної команди або різні угоди, що стосуються пункту 2.5.
цієї статті.
Футболіст, викликаний до жіночої національної збірної команди,
повертається до клубу не пізніше 24 годин після завершення періоду, на
який він повинен був бути відряджений. Цей термін буде продовжено до
48 годин, якщо відповідні заходи жіночої національної збірної команди
передбачено в іншій конфедерації, ніж зареєстрований клуб футболіста.
Клуб повинен бути поінформований письмово щодо розкладу виїзду та
повернення футболіста за 10 днів до початку відрядження. УАФ
зобов’язана забезпечити своєчасне повернення футболіста до клубу
після матчу.
Якщо футболіст не повернеться у розташування клубу протягом
граничного періоду, зазначеного у цій статті, під час наступному
виклику футболіста період відрядження буде скорочено таким чином:
2.8.1. протягом жіночого міжнародного вікна - на 2 дні,
2.8.2. на фінальний раунд міжнародного змагання - на 5 днів.

2.9.

У разі неодноразового порушення цієї статті зазначеного положення
Комітет ФІФА зі статусу і трансферів футболістів має право застосувати
до УАФ відповідні санкції (але не обмежуючись цим), як-от:
2.9.1. штрафи;
2.9.2. скорочення періоду відрядження;
2.9.3. позбавлення права виклику на наступний матч/матчі.
2.10. Контракт між клубом і футболістом (тренером), який викликаний до
збірної команди, не може бути розірваний в період його відрядження.
3.
3.1.

3.2.

ПРИНЦИПИ ДЛЯ ЗБІРНИХ КОМАНД З ФУТЗАЛУ
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.
Футболіст, член збірної команди, обов’язково відряджається клубом до
збірної команди на матчі чи навчально-тренувальні збори:
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3.3.

3.4.

3.5.

3.2.1. в усі міжнародні вікна, вказані у футзальному Міжнародному
календарі матчів ФІФА;
3.2.2. на фінальні змагання ФІФА Футзал Кубок світу та чемпіонат
Європи з футзалу УЄФА для національних збірних команд.
Існує два типи футзальних міжнародних вікон:
3.3.1. Тип 1 визначається як період у 10 днів, що починається з ранку
понеділка та завершується у ніч середи наступного тижня, який
резервується для заходів збірних команд. Протягом футзального
міжнародного вікна типу 1 збірна команда може провести
щонайбільше чотири матчі міжнародних змагань незалежно від
того, кваліфікаційні матчі чи товариські. Збірні команди можуть
провести щонайбільше чотири матчі впродовж футзального
міжнародного вікна типу 1 у більш ніж двох конфедераціях.
3.3.2. Тип 2 визначається як період у чотири дні, що починається з
ранку неділі та завершується у ніч середи наступного тижня, який
резервується для заходів збірних команд. Протягом футзального
міжнародного вікна типу 2 збірна команда може провести
щонайбільше два матчі міжнародних змагань незалежно від того,
кваліфікаційні матчі чи товариські. Збірні команди можуть
провести щонайбільше два матчі впродовж футзального
міжнародного вікна типу 2 на території однієї конфедерації.
Не є обов’язковим відрядження футболіста на матчі чи навчальнотренувальні збори або заходи за межами футзального міжнародного
вікна/фінальних змагань (відповідно до пункту 3.2. цієї статті),
включених до футзального міжнародного календаря матчів ФІФА.
Для обох типів футзальних міжнародних вікон футболісти повинні
відряджатися не пізніше першого ранку тижня (наприклад, неділя чи
понеділок відповідно) і повертатися до клубів не пізніше ранку
наступного четверга, в який завершується футзальне міжнародне вікно.
Щодо фінального раунду чемпіонату Європи УЄФА футзальних
національних збірних команд футболісти повинні відряджатися до
збірної команди (зранку) не пізніше ніж за 12 днів до початку
відповідного фінального змагання та повинні бути відправлені УАФ в
ранці наступного дня після останнього матчу збірної команди України
на змаганні. На фінальні змагання ФІФА Футзал Кубок світу футболісти
повинні відряджатися (зранку) не пізніше ніж за 14 днів до початку
Кубку світу та повинні бути відправлені УАФ в ранці наступного дня
після останнього матчу збірної команди України на змаганні.
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3.6.

Клуб і УАФ можуть укласти угоду про збільшення періоду відрядження
футболіста до збірної команди або інші угоди, що стосуються пункту 3.5.
цієї статті.
3.7. Футболіст, викликаний до футзальної національної збірної команди,
повертається до клубу не пізніше 24 годин після завершення періоду, на
який він був відряджений. Цей термін буде продовжено до 48 годин,
якщо відповідні заходи футзальної національної збірної команди
передбачено в іншій конфедерації, ніж зареєстрований клуб футболіста.
Клуб повинен бути поінформований письмово щодо розкладу виїзду та
повернення футболіста за 10 днів до початку відрядження.
УАФ/Асоціація футзалу України зобов’язана забезпечити своєчасне
повернення футболіста до клубу після матчу.
3.8. Якщо футболіст не повернеться у розташування клубу протягом
граничного періоду, зазначеного у цій статті, під час наступного
виклику футболіста період відрядження буде скорочено таким чином:
3.8.1. протягом футзального міжнародного вікна - на 2 дні;
3.8.2. на фінальний раунд міжнародного змагання - на 5 днів.
3.9. У разі неодноразового порушення цієї статті зазначеного положення
Комітет ФІФА зі статусу і трансферів гравців має право застосувати до
УАФ/Асоціації футзалу України відповідні санкції (але не обмежуючись
цим), як-от:
3.9.1. штрафи;
3.9.2. скорочення періоду відрядження;
3.9.3. позбавлення права виклику на наступний матч/матчі.
3.10. Контракт між клубом і футболістом (тренером), який викликаний до
збірної команди, не може бути розірваний у період його відрядження.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ І СТРАХУВАННЯ
Клуб не має права вимагати компенсації фінансових витрат за виклик
футболіста до національних збірних команд.
УАФ у разі виклику футболіста до національних збірних команд несе всі
витрати, пов’язані з його відрядженням.
Зобов’язання щодо страхування футболіста, що покриває випадки
хвороби та нещасні випадки (у т.ч. травми) на весь період відрядження,
на який він викликаний до національних збірних команд, покладається
на клуб, в якому він зареєстрований.
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4.4.

Якщо футболіст протягом періоду свого відрядження для участі в
міжнародних матчах категорії «А» у складі команди з 11-ти футболістів
отримав в результаті нещасного випадку травму, внаслідок чого
тимчасово втратив дієздатність, то клуб, в якому зареєстрований
футболіст, має право на відповідне відшкодування від ФІФА. Умови
такого відшкодування, включаючи процедури покриття витрат,
визначено в Технічному бюлетені – Програми з захисту клубів.

5. ВИКЛИК ФУТБОЛІСТІВ
5.1. Футболіст, зареєстрований у клубі, зобов’язаний позитивно відповісти
на виклик УАФ для участі в матчі/матчах за одну з її збірних команд.
5.2. Для виклику футболіста УАФ зобов’язана повідомити про це
футболістові в письмовій формі не пізніше ніж за 15 днів до першого дня
міжнародного вікна чи/або дати початку заходу збірної команди, до якої
викликається футболіст. Для виклику футболіста на фінальний раунд
міжнародного змагання УАФ повинна повідомити футболістові у
письмовій формі не пізніше ніж за 15 днів до початку відповідного
періоду відрядження. Водночас УАФ повинна письмово поінформувати
клуб футболіста та відповідну національну асоціацію, до якої належить
клуб, з якого викликається футболіст. Клуб повинен підтвердити
відрядження футболіста в наступні 6 днів.
5.3. Якщо необхідна допомога у відрядженні футболіста, який виступає в
іншій національній асоціації, УАФ може звернутися до ФІФА тільки у
двох випадках:
5.3.1. прохання про відрядження було направлене в національну
асоціацію, в якій зареєстрований футболіст, але залишилося без
відповіді;
5.3.2. документи повинні бути надані у ФІФА щонайменше за п’ять днів
до дати матчу, на який викликається цей футболіст.
6.
6.1.

ТРАВМОВАНІ ФУТБОЛІСТИ
Футболіст, який не може через травму чи хворобу позитивно відповісти
на виклик УАФ, зобов’язаний на вимогу УАФ пройти медичний огляд,
який здійснює лікар, призначений УАФ. За бажанням футболіста, який
зареєстрований в клубі, такий медичний огляд повинен проводитися на
території національної футбольної асоціації, в якій його зареєстровано.
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7.
7.1.

8.
8.1.

ОБМЕЖЕННЯ НА ГРУ
Футболіст, викликаний УАФ до однієї зі збірних команд, не має права
брати участь у матчах за свій клуб протягом періоду, на який він був
відряджений або повинен бути відряджений (якщо не укладено іншу
письмову угоду між УАФ та відповідним клубом), та додатковий період
у п’ять днів.
ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ
Порушення будь-яких положень, викладених у Розділі 8 цього
Регламенту, призводять до застосування дисциплінарних санкцій за
рішенням КДК УАФ (на підставі Дисциплінарних правил УАФ) чи/або
Дисциплінарного комітету ФІФА (на підставі Дисциплінарного Кодексу
ФІФА).
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IX. ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 30. Компетенція УАФ
1.

2.

3.

УАФ компетентна розглядати:
1.1. Спори між професіональними клубами та футболістами, які
стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, що
виникають із трудових правовідносин; виплати компенсації за
порушення контракту, застосування санкцій, отримання
дозволу на трансфер та реєстрацію і заявку за новий клуб.
1.2. Спори між професіональними клубами та тренерами, які
стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, що
виникають із трудових правовідносин; виплати компенсації за
порушення контракту та застосування санкцій.
1.3. Спори між професіональними клубами та/або ДЮСЗ та/або
аматорськими клубами з питань виплат і обчислення компенсації
за підготовку футболіста.
1.4. Спори між професіональними клубами з питань виконання
трансферних зобов’язань.
1.5. Спори між професіональними клубами та/або ДЮСЗ з питань
механізму солідарності.
Дисциплінарні процедури, пов’язані з порушеннями Регламенту,
розглядаються органами здійснення футбольного правосуддя
відповідно до Дисциплінарних правил УАФ та Палатою вирішення
спорів відповідно до Регламенту Палати вирішення спорів УАФ, якщо
інше не передбачено Регламентом.
Приймаючи рішення, уповноважені на це органи відповідної асоціації,
органи здійснення футбольного правосуддя УАФ або Палата вирішення
спорів
УАФ
керуються положеннями
Регламенту, Статуту,
Дисциплінарних правил УАФ, Регламенту Палати вирішення спорів УАФ
та законодавства України, а також враховують усі відповідні угоди,
колективні договори та спортивну специфіку.
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Стаття 31. Компетенція Комітету з питань статусу і трансферів
футболістів
1.

Виключною компетенцією Комітету з питань статусу і трансферів
футболістів є розгляд:
1.1. питань щодо реєстрації та заявки футболістів у разі зняття команди зі
змагань та/або виключення клубу зі складу учасників змагань;
1.2. питань щодо скасування реєстрації футболіста за команду у Базі даних
УАФ у разі письмового звернення футболіста за умови надання
відповідних документів, які підтверджують незаконність реєстрації та
заявки футболіста;
1.3. питань, пов’язаних з порушенням термінів реєстрації у БД УАФ
футболістів та/або даних футболіста, включаючи внесення відповідних
змін;
1.4. питань, пов’язаних з реєстрацією та заявкою футболіста поза межами
заявкового періоду у разі припинення трудових відносин з клубом на
підставі закінчення строку дії контракту або офіційного оформлення
угоди між клубом та футболістом про дострокове розірвання контракту
до завершення заявкового періоду;
1.5. питань, пов’язаних з реєстрацією та заявкою футболіста поза межами
заявкового періоду у разі дострокового розірвання контракту при
порушенні клубом законодавства України про працю, а також
невиконання контрактних зобов’язань клубом;
1.6. питань, пов’язаних з реєстрацією та заявкою поза межами заявкового
періоду футболіста-професіонала, якщо термін дії контракту, закінчився
або був розірваний внаслідок дії COVID-19, незалежно від дати
закінчення терміну дії або припинення дії контракту.
1.7. питання щодо отримання дозволу на реєстрацію та заявку додаткового
футболіста-воротаря за клуб поза межами заявкового періоду;
1.8. інших питань, пов’язаних з отримання дозволу на реєстрацію та заявку
футболіста за клуб/команду/ ДЮСЗ;
1.9. у випадку виникнення обставин непереборної сили питань, пов’язаних
з внесенням змін до Регламенту УАФ зі статусу і трансферів футболістів;
1.10. питань, пов’язаних зі статусом футболіста;
1.11. питань щодо встановлення заявкових періодів для змагань.
2.

Комітет з питань статусу і трансферів футболістів здійснює розгляд
питань з урахуванням спортивної цілісності змагань та/або принципу
«Футболіст повинен грати».
55

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 32. Інші питання
1.
2.
3.

Зміни та доповнення до Регламенту розглядає і затверджує
Виконавчий комітет УАФ.
Усі Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.
Питання, не передбачені Регламентом, і непередбачені випадки/форсмажорні обставини розглядаються уповноваженими на це органами
відповідної асоціації , а саме Комітетом з питань статусу і трансферів
футболістів УАФ, або органами здійснення футбольного правосуддя
УАФ згідно з відповідними положеннями УАФ, УЄФА та ФІФА. За
відсутності таких положень справи розглядаються згідно з
законодавством
України
і
принципами
справедливості
та
неупередженості.
Стаття 33. Варіант українською мовою

1.

У разі наявності будь-яких розбіжностей у перекладах на інші офіційні
мови ФІФА тексту Регламенту український варіант матиме переважну
силу.
Стаття 34. Набуття чинності

1.
2.

Регламент у новій редакції затверджено Виконавчим комітетом УАФ 09
серпня 2021 року і набуває чинності з моменту його прийняття.
Положення п. 3 статті 2, п. 5 статті 3 Додатку № 1, п. 5 статті 2 Додатку
№ 2 цього Регламенту набувають чинності з 01 січня 2022 року
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ДОДАТОК №1:
Компенсація за підготовку
Стаття 1. Компенсація за підготовку
1.
2.

3.

Підготовка футболіста проводиться у віці від 12-ти до 23-х років.
Компенсація за підготовку виплачується починаючи з сезону, в якому
футболістові виповнилося 12 років, і закінчуючи сезоном, в якому йому
виповнилося 23 роки, за умови реєстрації футболіста в БД УАФ та згідно
з даними, внесеними до «Паспорта футболіста». Компенсація за
підготовку повинна виплачуватися до закінчення сезону, в якому
футболістові виповнилося 23 роки. Визначення суми компенсації, що
підлягає виплаті, повинна ґрунтуватися на періоді, починаючи з 12річного віку і закінчуючи віком, на момент якого встановлено, що
футболіст фактично завершив свою підготовку.
Умови та підстави для виплати компенсації за підготовку футболістів у
футзалі, жіночому та пляжному футболі встановлюються регламентами
відповідних змагань.
Стаття 2. Виплата компенсації за підготовку

1.

Компенсація за підготовку повинна виплачуватися ДЮСЗ/клубам, що
навчає/готує футболіста, у разі:
1.1.

2.

якщо футболіст укладає Договір на спортивну підготовку
футболіста;
1.2. якщо футболіст вперше реєструється за професіональний клуб як
професіонал;
1.3. при кожному трансфері футболіста-професіонала між клубами
(протягом або після закінчення терміну дії його контракту) до
закінчення сезону, в якому йому виповниться 23 роки.
Компенсація за підготовку не підлягає виплаті, якщо:
2.1. колишній клуб футболіста розриває з ним контракт без поважної
причини, при цьому не порушуються права попередніх клубів;
2.2. при проведенні трансферу між клубами в Україні футболістпрофесіонал отримує статус аматора;
2.3. після закінчення сезону, в якому футболістові виповнилося 23
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2.4.

2.5.

2.6.

3.

4.

5.

6.

7.

роки;
футболіст навчається (навчався) в ДЮСЗ, що належить
професіональному клубові, за який він вперше реєструється як
професіонал;
попередній аматорський клуб не претендує на компенсацію за
підготовку футболіста, що підтверджується письмово договором
між попереднім аматорським клубом та новим професіональним
клубом або окремим листом від клубу.
попередній професіональний клуб не претендує на компенсацію
за підготовку футболіста, що підтверджується письмово
договором між попереднім професіональним клубом та новим
професіональним клубом
або окремим листом від
професіонального клубу.

ДЮСЗ з державним фінансуванням, які афільовані УАФ, забороняється
надавати листи про відмову від отримання компенсації за підготовку
футболіста.
Зобов’язання щодо сплати компенсації за підготовку футболіста
виникає, якщо трансфер проводиться протягом або після закінчення
строку дії контракту футболіста з клубом.
Якщо в підготовці футболіста брали участь декілька клубів або ДЮСЗ,
тоді сума компенсації розподіляється між ними з урахуванням періоду
підготовки футболіста клубом та ДЮСЗ.
При здійсненні наступних трансферів футболіста, що уклав Договір на
спортивну підготовку футболіста або футболіста-професіонала, право
на компенсацію за підготовку належить тільки його колишньому
клубові. Компенсація нараховується та сплачується за фактичний
період підготовки футболіста в цьому клубі.
Компенсація за підготовку сплачується за кожний сезон підготовки у
клубі/ДЮСЗ, за який футболіст був зареєстрований між сезонами, коли
йому виповнилося 12 і 23 роки, таким чином:
сезон, у якому футболістові виповнилося 12 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 13 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 14 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 15 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 16 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 17 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 18 років:

15 000 гривень;
15 000 гривень;
15 000 гривень;
15 000 гривень;
20 000 гривень;
20 000 гривень;
20 000 гривень;

58

сезон, у якому футболістові виповнилося 19 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 20 років:
сезон, у якому футболістові виповнилося 21 рік:
сезон, у якому футболістові виповнилося 22 роки:
сезон, у якому футболістові виповнилося 23 роки:

8.

20 000 гривень;
20 000 гривень;
20 000 гривень;
20 000 гривень;
20 000 гривень.

За кожний неповний сезон, проведений у клубі/ДЮСЗ, нараховується
компенсаційна сума на пропорційній основі за такою формулою:
КС = КДФ/КДС*БКС, де:
КС – компенсаційна сума, що нараховується; КДФ – кількість днів сезону,
фактично проведених у клубі/ДЮСЗ; КДС – загальна кількість днів у
сезоні; БКС – базова компенсаційна сума.
Стаття 3. Процедура виплати компенсації за підготовку футболіста.

1.

2.

3.

Кожен клуб та/або ДЮСЗ у якому футболіст був зареєстрований (згідно
з даними, внесеними до «Паспорта футболіста») і який зробив свій
внесок у його підготовку, починаючи з сезону, коли футболістові
виповнилося 12 років (згідно з документами, що підтверджують факт
зарахування, перебування та відрахування футболіста із ДЮСЗ та/або
аматорського клубу, у порядку, встановленому законодавством
України) до закінчення сезону, в якому футболістові виповнилося 23
роки повинен отримати компенсацію за підготовку футболіста.
Професіональний клуб, що вперше укладає Договір на спортивну
підготовку футболіста або в якому футболіст вперше реєструється як
професіонал і досі не укладав Договір на спортивну підготовку
футболіста, повинен сплатити компенсацію за підготовку згідно з
пунктом 7 статті 2 Додатку № 1 протягом 30 (тридцяти) днів після дати
реєстрації футболіста кожному клубові та/або ДЮСЗ, та надати
підтверджуючі документи УАФ про сплату відповідної компенсації за
підготовку футболіста протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту
реєстрації футболіста.
Професіональний клуб, що укладає професіональний контракт з
футболістом повинен сплатити компенсацію за підготовку протягом 30
(тридцяти) днів після дати реєстрації футболіста попередньому
професіональному клубові, та надати підтверджуючі документи УАФ
про сплату відповідної компенсації за підготовку футболіста протягом
90 (дев’яноста) днів з моменту реєстрації футболіста.
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4.

5.

У випадку, якщо професіональний клуб не надав до УАФ,
підтверджуючих документів про сплату відповідної компенсації за
підготовку футболіста протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту
реєстрації футболіста, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ може
застосувати дисциплінарні санкції до такого клубу.
У випадку, якщо клуб або ДЮСЗ, у якому футболіст був зареєстрований
(згідно з даними, внесеними до «Паспорта футболіста») і який зробив
свій внесок у підготовку футболіста, на момент реєстрації футболіста
втратив право на участь у організованому футболі під егідою УАФ або
клубу більше не існує з причин банкрутства, ліквідації та ін., кошти, які
повинен був отримати клуб, повинні бути направлені на спеціальний
розрахунковий рахунок УАФ на розвиток програми дитячо-юнацього
футболу.
Стаття 4. Компенсаційні розрахунки між професіональними
клубами

1.

2.
3.

4.

5.

Компенсація за підготовку футболіста-професіонала повинна
відповідати загальній сумі заробітної плати і преміальних, нарахованих
за останні 12 місяців роботи за контрактом (з урахуванням суми,
нарахованої за період перебування футболіста в іншому клубі на правах
оренди), помноженої на віковий коефіцієнт. Загальна сума нарахованої
заробітної плати повинна бути підтверджена щомісячними
розрахунковими відомостями та платіжними відомостями про виплати
з відповідним підтвердженням про отримання коштів.
Якщо строк роботи футболіста в клубі склав менше 12-ти місяців, сума
компенсації визначається за фактично відпрацьований період.
Клуб втрачає право на застосування вікового коефіцієнту у разі
порушення ним контрактних зобов’язань, що було предметом розгляду
Палати вирішення спорів УАФ.
Довідка з даними про заробітну плату футболіста за кожний місяць
підписується керівником, головним бухгалтером і завіряється печаткою
клубу. Якщо футболіст перебував в іншому клубі на правах оренди, таку
довідку за фактично відпрацьовані місяці видає клуб-орендар.
Якщо сторони не дійшли згоди щодо суми компенсації, уповноважений
на це орган відповідної асоціації має право вимагати, а клуб
зобов’язаний надати встановлені законодавством України первинні
бухгалтерські документи, які підтверджують правильність розрахунку
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6.

7.

8.
9.

компенсаційних сум.
Клуб військового відомства повинен сплатити попередньому клубу
компенсацію за підготовку футболіста, призваного для проходження
строкової військової служби.
Професіональний клуб та футболіст мають право підписати угоду про
відмову нового клубу від отримання компенсації при трансфері
футболіста.
Компенсацію, обумовлену в угоді між клубами відповідно до вимог
Регламенту, мають право отримувати тільки клуби.
Компенсація сплачується тільки за наявності контракту, укладеного в
установленому порядку між новим клубом і футболістом.
Стаття 5. Урегулювання питань щодо суми компенсації

1.

2.

3.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо суми компенсації, питання
розглядає Палата з вирішення спорів УАФ після письмової заяви однієї зі
сторін. Палата з вирішення спорів УАФ зобов’язана ухвалити відповідне
рішення в порядку, встановленому Регламентом Палати з вирішення
спорів УАФ.
Компенсаційна сума повинна бути перерахована відповідною стороною
протягом строку, зазначеного в рішенні Палати з вирішення спорів УАФ.
За несвоєчасну сплату компенсації до клубу застосовуються санкції
згідно з Дисциплінарними правилами УАФ.
Будь-які спори між сторонами щодо суми компенсації не повинні
негативно впливати на професійну діяльність футболіста.
Стаття 6. Вікові коефіцієнти

1.

Для футболістів-професіоналів, строк дії контракту яких з клубом
закінчився або контракт яких розірвано за їх ініціативою,
встановлюються такі вікові коефіцієнти, на момент коли був
зареєстрований футболіст у попередньому професіональному клубі:
до сезону, у якому футболістові виповнилося 18-ть років
включно
1.2. в сезоні, у якому футболістові виповнилося 19 років
1.3. в сезоні, у якому футболістові виповнилося 20 років
1.4. в сезоні, у якому футболістові виповнилося 21 рік
1.1.

- 2;
-3;
-4;
-4;
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1.5. в сезоні, у якому футболістові виповнилося 22 роки
1.6. в сезоні, у якому футболістові виповнилося 23 роки
2.

-5;
-5.

Вікові коефіцієнти футболістів застосовуються для визначення суми
компенсації у розрахунках між клубами.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ може застосувати дисциплінарні
санкції до клубів, що порушують зобов’язання, викладені у цьому Додатку.
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ДОДАТОК №2:
Механізм солідарності
Стаття 1. Умови виплат за механізмом солідарності
1.

Якщо професіонал здійснює трансфер (у тому числі на правах оренди)
в період дії контракту, 5% від будь-якої трансферної компенсації, не
враховуючи компенсації за підготовку його попередньому клубові,
буде вираховуватися із загальної суми трансферної компенсації та
розподілятися новим клубом як виплата за механізмом солідарності
клубу/клубам/ДЮСЗ, за який/які футболіст був зареєстрований та
його дані були внесені у «Паспорт футболіста». Ця виплата
розподіляється пропорційно за кожний сезон підготовки у
клубі/ДЮСЗ, за який футболіст був зареєстрований між сезонами, коли
йому виповнилося 12 і 23 роки, таким чином:
Сезон, у якому футболістові виповнилося 12 років: 5% (тобто 0.25% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 13 років: 5% (тобто 0.25% від загальної
суми трансферу);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 14 років: 5% (тобто 0.25% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 15 років: 5% (тобто 0.25% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 16 років: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 17 років: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 18 років: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 19 років: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 20 років: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнився 21 рік: 10% (тобто 0.5% від загальної суми
трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 22 роки: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації);

Сезон, у якому футболістові виповнилося 23 роки: 10% (тобто 0.5% від загальної
суми трансферної компенсації).
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2. Клуб, який здійснив підготовку футболіста, має право отримати
(пропорційну суму від) виплат за механізмом солідарності у наступних
випадках:
2.1. при платному трансфері футболіста-професіонала на постійній
основі або на правах оренди між клубами, що належить до різних
асоціацій.
2.2. при платному трансфері футболіста-професіонала на постійній
основі або на правах оренди між клубами, що належать до однієї
асоціації;
Стаття 2. Процедура виплат
1.

2.

3.

4.
5.

Новий клуб повинен здійснити виплати за механізмом солідарності
відповідним клубам/ДЮСЗ згідно з вищенаведеними положеннями
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту реєстрації футболіста або, у разі
відстрочених платежів, через 30 (тридцять) днів після дати здійснення
такого платежу та надати підтверджуючі документи УАФ про сплату
відповідної компенсації за підготовку футболіста протягом 90
(дев’яноста) днів з моменту реєстрації футболіста.
У випадку, якщо професіональний клуб не надав до УАФ,
підтверджуючих документів про сплату відповідних виплат за
механізмом солідарності протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту
реєстрації футболіста, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ може
застосувати дисциплінарні санкції до такого клубу.
Новий клуб несе відповідальність за розрахунок суми виплати за
механізмом солідарності та розподіл її відповідно до даних «Паспорта
футболіста».
Спори щодо виплат за механізмом солідарності належать до компетенції
Палати з вирішення спорів УАФ.
У випадку, якщо клуб або ДЮСЗ, у якому футболіст був зареєстрований
(згідно з даними, внесеними до «Паспорта футболіста») і який зробив
свій внесок у підготовку футболіста, на момент реєстрації футболіста
втратив право на участь у організованому футболі під егідою УАФ або
клубу більше не існує з причин банкрутства, ліквідації та ін., виплати за
механізмом солідарності повинні бути направлені на спеціальний
розрахунковий рахунок УАФ на розвиток програми дитячо-юнацького
футболу.
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Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ може застосувати дисциплінарні
санкції до клубів, що порушують зобов’язання, викладені у цьому Додатку.
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ДОДАТОК №3:
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАНДАРТНОГО КОНТРАКТУ
ФУТБОЛІСТА-ПРОФЕСІОНАЛА, ВИЗНАЧЕНІ УГОДОЮ МІЖ
УЄФА, ЄПФЛ, АЄК І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДИВІЗІОНУ ФІФПРО ВІД
19 КВІТНЯ 2012 РОКУ
Стаття 1. МЕТА
1.

Метою Угоди є встановлення мінімальних вимог до контрактів
професіональних футболістів у Європі.
Стаття 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.

В Угоді зазначені нижче терміни мають таке значення.
2.1. Клуб - професіональний футбольний клуб, який бере участь в
одному із професіональних футбольних змагань/ліг під егідою
УЄФА.
2.2. Гравець - професіональний футболіст, найнятий Клубом на основі
Контракту.
2.3. Контракт - трудовий договір, укладений між Гравцем та Клубом.
Стаття 3. КОНТРАКТ

1.

2.

3.

4.

Контракт повинен бути складений в письмовій формі, підписаний
належним чином Клубом та Гравцем, які мають законне право підпису. У
Контракті повинно бути зазначено місце та дата підписання. Якщо
Контракт підписує неповнолітній, обов’язковими є підписи його
батьків/опікунів.
Контракт укладається в трьох примірниках, які реєструються у
професіональній лізі та/або національній асоціації. Клуб, Гравець та
професіональна ліга або національна асоціація повинні мати по одному
примірнику контракту.
У Контракті вказується ім’я, прізвище, дата народження, громадянство (а), а також повна адреса місця проживання Гравця. Якщо Контракт
підписує неповнолітній, необхідно також вказати батьків/опікунів.
У Контракті зазначається повна офіційна назва Клубу (включаючи
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5.

6.

7.

реєстраційний номер) та його повна адреса, а також ім’я, прізвище та
адреса особи, яка представляє Клуб відповідно до наданих їй
повноважень. Контракт може укладатися лише Клубом.
Контракт визначає точну дату початку дії (день/місяць/рік) та
закінчення (день/місяць/рік). Контракт визначає рівні права Клубу та
Гравця на переговори щодо продовження та/або дострокового
закінчення Контракту. Будь-яке дострокове закінчення дії повинно бути
обґрунтованим (на законній основі). У випадку довготривалих періодів
травми/хвороби або постійної непрацездатності Гравця Клуб може
надати обґрунтоване повідомлення Гравцеві. Обов’язковим є посилання
на Регламент ФІФА зі статусу та трансферу футболістів.
Стосовно пункту 3.5 Угоди Сторони погоджуються, що національне
впровадження визначатиме рівні права Клубу та Гравця на переговори
щодо продовження та/або дострокового закінчення дії Контракту
відповідно до правової системи та погодженого у колективних угодах
трудового права, загального та прецедентного права на національному
та міжнародному рівні.
У разі необхідності слід вказати додаткових осіб, задіяних в обговоренні
або укладанні такого Контракту (наприклад, батьків/опікунів
неповнолітнього, ім’я юридичного представника Гравця, ліцензованого
посередника Гравця, перекладача).
Стаття 4. ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРАКТУ

1.
2.

Контракт складається із належним чином пояснених термінів та
визначень.
Терміни, не визначені чітко в Контракті, мають значення, що
відповідають значенням таких термінів у статутах і положеннях ФІФА
та УЄФА.
Стаття 5. ВІДНОСИНИ

1.

2.

Контракт регулює трудові відносини Гравця. При цьому застосовується
національне законодавство країни, де зареєстрований Клуб.
Національне трудове законодавство може передбачати обов’язкові
положення, які Гравець та Клуб не можуть змінювати та зобов’язані
враховувати.
Трудовий контракт повинен містити всі права та зобов’язання між
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3.
4.

Гравцем і Клубом. Трудові відносини між Клубом та Гравцем не можуть
регулюватися жодним додатковим контрактом. Якщо існує або був
підписаний пізніше інший контракт, сторони зобов’язані посилатися на
цей Контракт або будь-яку іншу наступну трудову угоду. Будь-яка угода,
додаткова до цього Контракту, повинна бути надіслана до
професіональної ліги та/або національної асоціації відповідно до Статті
3.2.
Клуб наймає Гравця як професіонального футболіста на умовах,
викладених у цьому Контракті.
Контракт визначає права Клубу та Гравця. Гравець не повинен
позбавлятися права на захист, що надається йому відповідними
положеннями та законодавством.
Стаття 6. ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ

1.
2.

Контракт визначає такі обов’язки Клубу перед Гравцем відповідно до
цієї Статті:
Контракт визначає всі фінансові обов’язки Клубу, як-от:
а.
б.

3.

4.
5.

зарплата (регулярна; за місяць, за тиждень, за виконану роботу);
інші фінансові переваги (бонуси, винагороди за набутий досвід,
міжнародні виступи);
в.
інші переваги (нефінансові: автомобіль, житло тощо);
г.
страхування здоров’я та медичне страхування від нещасних
випадків та хвороб (обов’язкові за законом) і виплата зарплати в
період
непрацездатності
(визначення,
що
повинні
обговорюватися, включаючи наслідки щодо зарплати);
ґ.
відрахування в пенсійний фонд/на соціальне забезпечення
(обов’язкові відповідно до закону або колективної угоди);
д.
відшкодування збитків, яких зазнав Гравець.
У контракті необхідно визначити валюту, суму, дату виплати кожної
суми (наприклад, в кінці кожного місяця) та спосіб оплати (готівка,
перерахування на банківський рахунок тощо).
Контракт також регулює фінансові наслідки у разі суттєвих змін у
доходах Клубу (наприклад, підвищення/пониження в класі).
Контракт забезпечує захист трудових прав неповнолітніх, а саме:
кожний неповнолітній Гравець, задіяний у програмі розвитку молоді,
повинен мати можливість одержати середню освіту відповідно до
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6.
7.

8.
9.

10.

національного законодавства; жодному неповнолітньому, задіяному у
програмі розвитку молоді, не повинні перешкоджати у продовженні
освіти, не пов’язаної з футболом. Це також може застосовуватися для
підготовки до іншої кар’єри (після закінчення футбольної кар’єри).
Клуб та Гравець узгоджують виплату податків відповідно до
національного законодавства.
Контракт визначає оплачувану відпустку. Мінімальний термін складає
чотири тижні за кожний 12-місячний період. Періоди оплачуваної
відпустки повинні узгоджуватися із Клубом заздалегідь та не повинні
припадати на футбольний сезон. При цьому основна безперервна
частина відпустки повинна складати щонайменше два тижні підряд.
Контракт встановлює тривалість звичайного робочого дня або тижня
гравця.
Контракт містить положення із захисту прав людини (наприклад, право
свободи слова гравця) та захисту Гравця від дискримінації.
Контракт пояснює політику Клубу щодо здоров’я і безпеки, яка
передбачає обов’язкове страхування Гравця на випадок хвороби та від
нещасного випадку, а також регулярне медичне/стоматологічне
обстеження кваліфікованими спеціалістами протягом періоду
виконання футбольних обов’язків. Контракт також передбачає
антидопінгову профілактику. Застосовується Директива Ради
89/391/ЄЕС, зокрема, положення із оцінки ризику, запобіжні заходи, а
також інформування, консультування, участь і тренування гравців.
Контракт також регулює ведення належного конфіденційного обліку
травм (включаючи травми, яких зазнав футболіст під час участі в
національній команді). Якщо законом не передбачено інше, то облік
травм веде відповідальний клубний лікар.
Стаття 7. ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦЯ

1.
2.

Контракт визначає такі обов’язки Гравця перед Клубом відповідно до
цієї Статті:
Контракт визначає обов’язки Гравця перед Клубом:
а.
б.
в.

грати у матчах на межі можливостей;
брати участь у тренуваннях та підготовці до матчів відповідно до
вказівок наставника (Головного тренера);
вести здоровий спосіб життя та підтримувати високий рівень
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спортивної форми;
виконувати вказівки посадових осіб Клубу (обґрунтовані;
наприклад, проживати там, де вимагає Клуб);
ґ
відвідувати клубні заходи (як спортивні, так і комерційні);
д.
виконувати правила Клубу (у відповідних випадках Дисциплінарні положення Клубу, про які належним чином
повідомлено Гравцеві до підписання Контракту);
е.
поводитися належним чином із особами, що беруть участь у
матчах і тренуваннях, вивчати правила гри та їх дотримуватися,
приймати рішення офіційних осіб матчу;
є.
утримуватися від участі в інших футбольних змаганнях, іншої
діяльності або потенційно небезпечної діяльності, яка не схвалена
Клубом та не покривається страховкою Клубу;
ж.
дбати про майно Клубу та повертати його після закінчення
Контракту;
з.
негайно сповістити Клуб про хворобу або нещасний випадок, не
застосовувати
будь-якого
лікування
без
попереднього
повідомлення клубного лікаря (крім невідкладних випадків) та
надавати медичну довідку про непрацездатність;
и.
регулярно проходити медичне обстеження та лікування на вимогу
клубного лікаря;
і.
виконувати вимоги антидискримінаційної політики будь-якої
асоціації, ліги, об’єднання Гравців та/або Клубу;
ї
не шкодити репутації Клубу або футболу (наприклад, шляхом заяви
до ЗМІ);
й. не грати в азартні ігри або не займатися іншою подібною діяльністю
у футболі.
Гравець та Клуб узгоджують виплату податків відповідно до
національного законодавства.
Гравець має право на іншу думку незалежного медичного спеціаліста,
якщо оскаржує думку клубного спеціаліста. У разі розбіжності думок
Гравець та Клуб погоджуються прийняти думку незалежної третьої
сторони, яка буде вирішальною.
г.

3.
4.

Стаття 8. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ІМІДЖУ
1.

Клуб та Гравець повинні узгодити права на використання іміджу
гравців.
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2.

Як рекомендація і принцип окремий гравець має право використовувати
свій імідж самостійно (якщо це не суперечить точці зору
спонсорів/партнерів Клубу), водночас Клуб має право використовувати
імідж Гравців у складі цілої команди.
Стаття 9. ОРЕНДА

1.

Клуб та Гравець погоджуються на оренду іншому Клубові, умови якої
повинні відповідати відповідним чинним правилам футболу.
Стаття 10. ДИСЦИПЛІНА ТА КОНФЛІКТИ ГРАВЦЯ

1.

2.

3.

4.

Клуб письмово встановлює внутрішні дисциплінарні правила, санкції та
необхідний порядок дій, яких Гравець повинен дотримуватися. Клуб
повинен ознайомити Гравця з такими правилами.
Клуб встановлює такі правила і порядок дій, в тому числі санкції,
відповідно до колективної угоди і стандартів.
Якщо гравець порушує будь-яке зобов’язання зазначеної угоди, клуб
може застосовувати низку санкцій залежно від важкості
правопорушення та відповідно до цих дисциплінарних положень.
Гравець
має
право
на
апеляцію
та
право
бути
захищеним/представленим капітаном Клубу або представником
профспілки чи/або об’єднання футболістів.
Стаття 11. АНТИДОПІНГОВА ПОЛІТИКА

1.
2.

3.

Гравець та Клуб виконують усі відповідні антидопінгові положення.
Допінг заборонено. Будь-хто, хто використовує незаконні речовини або
будь-яким чином заохочує використання допінгу, буде переданий до
дисциплінарних органів Національної асоціації або міжнародних
регулюючих органів.
Клуб залишає за собою право вживати інші заходи до Гравця, визнаного
винним у використанні допінгу, застосовуючи принцип індивідуального
підходу до кожного випадку.
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Стаття 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1.
2.

Контракт встановлює процедуру вирішення спорів між сторонами.
Відповідно до національного законодавства та колективних угод будьякий спір, що виникає між Клубом та Гравцем стосовно зазначеного
Контракту, повинен передаватися до незалежного та неупередженого
арбітражного суду зі спортивних питань, що складається із рівної
кількості представників кожної зі сторін (від працівників та
роботодавців), відповідно до статуту і регламентних документів
Національної асоціації, або CAS, якщо не застосовується національний
арбітражний суд зі спортивних питань, рішення якого буде остаточним.
Такі рішення є остаточними. Відповідно до умов, викладених у
Регламенті ФІФА зі статусу та трансферу гравців, спори повинні
вирішуватися Палатою із вирішення спорів із можливістю подання
апеляції до CAS.
Стаття 13. ФУТБОЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.
2.

3.

Футбольні положення – це Статут, регламенти та рішення ФІФА, УЄФА,
Національної асоціації та професіональної ліги.
Клуб та Гравець повинні виконувати умови Статуту, положень та рішень
ФІФА, УЄФА, Національної асоціації та професіональної ліги (якщо є), які
складають невід’ємну частину Контракту. Гравець і Клуб визнають це,
поставивши свої підписи під Контрактом.
Клуб та Гравець визнають, що до вищевказаних футбольних
регламентних документів можуть вноситися зміни та доповнення.
Стаття 14. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ

1.

2.

Клуб та Гравець повинні виконувати умови галузевих та колективних
угод, якщо вони були належним чином погоджені національними
організаціями, що представляють роботодавців та працівників. Клуб та
Гравець визнають це, поставивши свої підписи під Контрактом.
Наприклад, Клуб повинен враховувати мінімальні вимоги до заробітної
плати Гравця, якщо це погоджено у галузевих та колективних договорах.
Стаття 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНТРАКТУ
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1.

Клуб та Гравець повинні завершити оформлення змісту таких кінцевих
положень:
а.
чинне законодавство;
б.
юрисдикція;
в.
аутентична версія Контракту, якщо він був перекладений
(викладений більше ніж однією мовою);
г.
конфіденційність належним чином підписаного Контракту (якщо
національним законодавством або футбольними положеннями не
вимагається розголошення);
ґ
недійсність окремого пункту не впливає на іншу частину Контракту;
д.
тлумачення пунктів контракту необхідно встановити (наприклад,
хто несе відповідальність);
е.
кількість примірників Контракту та їх розподіл;
є.
визначення додатків, які є невід’ємною частиною Контракту та
видаються Гравцеві;
ж.
будь-які поправки, доповнення або зміни до Контракту дійсні лише
за умови узгодження в письмовому вигляді;

2.

Гравець та Клуб погоджуються на всі відповідні Додатки (належним
чином підписані обома сторонами):
Додатки:
Правила Клубу (в тому числі у відповідних випадках Дисциплінарні положення Клубу);
Футбольні положення.
Стаття 16. БОРОТЬБА ПРОТИ РАСИЗМУ І ДИСКРИМІНАЦІЇ

1.

Відповідно до Контракту Клуб та Гравець беруть на себе зобов’язання
боротися проти расизму та інших проявів дискримінації у футболі.
Стаття 17. БІЛЬШ ВИГІДНІ УМОВИ

1.

Клуб та Гравець, а також члени Соціальних партнерів (асоціація
футболістів, профспілка) мають право узгоджувати положення, що
відрізняються від положень мінімальних вимог, визначених Угодою, в
інтересах Гравців. Це може бути виконано у вигляді галузевої угоди та
колективного договору.
73

2.

3.

4.

У тій мірі, в якій Клуби та Гравці або члени Соціальних партнерів
(профспілка, асоціація футболістів) погодили або погоджують умови
прийому на роботу, що можуть відрізнятися від умов мінімальних вимог,
визначених Угодою, в інтересах Гравця, такі вигідні умови прийому на
роботу залишаються в силі.
У тій мірі, в якій Клуби та Гравці або члени Соціальних партнерів
(профспілка, асоціація футболістів) погодили або погоджують умови
прийому на роботу, які можуть відрізнятися від умов мінімальних вимог,
визначених Угодою, в інтересах Гравця, такі вигідні умови прийому на
роботу залишаються в силі.
Ні за яких обставин мінімальні вимоги, визначені Угодою, не можуть
шкодити колективній або індивідуальній вигоді Гравця, яка була надана
до набуття сили мінімальних вимог, визначених Угодою.
Стаття 18. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ

1.

2.

Угода зобов’язує всі Сторони докладати зусиль для забезпечення
впровадження мінімальних вимог до стандартного контракту
футболіста-професіонала.
Мінімальні вимоги, визначені Угодою, не можуть погіршувати умов
праці Гравців, якщо кращі умови праці встановлено галузевими та
колективними договорами на національному рівні або окремими
Контрактами.
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ДОДАТОК №4:
Типова форма Контракту між Професіональним футбольним
клубом
та
Футболістом-професіоналом
(затверджена
Виконавчим комітетом УАФ 03 липня 2014 року, згідно з
Мінімальними вимогами до Стандартного Контракту
Футболіста-професіонала, визначеними Угодою між УЄФА,
ЄПФЛ, АЄК і Європейським дивізіоном ФІФПро)
Зареєстрований у ___ «__________»
“__”____________20__ р.
КОНТРАКТ №__
між _________ «Футбольний клуб «_________________________________» і Футболістомпрофесіоналом _______________________________________________________________________________________
м. _________________________________________________________ «___»_________________20_____ р.
__________________________________________________________________________________________________в особі
(повна офіційна назва Клубу, його адреса та реєстраційний номер в ЄДР)
_____________________________________________________________________________________________________, яка
( прізвище, ім’я, по батькові офіційної уповноваженої особи клубу)
діє на підставі Статуту клубу та уповноважена на підписання цього Контракту (згідно з
даними ЄДР), в подальшому – Клуб, з однієї сторони, громадянин
__________________________________________________________________________________________________________,
(громадянство, прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________
( дата народження, повна адреса місця проживання)

__________________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові – Батька/Матері/Опікуна – якщо футболіст неповнолітній )

який діє від свого імені, в подальшому – Футболіст-професіонал, з боку іншої сторони,
далі іменуються при спільному згадуванні – Сторони, згідно з чинним законодавством
України, уклали цей Контракт на таких умовах:
1. Предмет Контракту
1.1. ______________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
наймається на роботу на посаду Футболіста-професіонала футбольної команди Клубу.
1.2. Цей Контракт є строковим трудовим Договором, укладеним згідно з вимогами
трудового законодавства України, а також відповідними документами Міжнародної
Клуб:____________________

Футболіст-професіонал:___________________

Батько/Мати/Опікуни/: ______________________
(якщо футболіст неповнолітній)
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федерації футбольних асоціацій (далі – ФІФА), Союзу європейських футбольних
асоціацій (далі – УЄФА), Федерації футболу України (далі – УАФ), відповідних ліг,
асоціацій чи організацій, що проводять змагання, Міжнародною федерацією
професіональних футболістів «Європейський відділ ФІФПро» (далі – ФІФПро).
Примітка: При укладенні Контракту з неповнолітнім Клуб обов’язково дотримується
та виконує вимоги трудового законодавства України, яке регулює працю неповнолітніх,
а також Конвенції Міжнародної організації праці з питань працевлаштування
неповнолітніх.
1.3. З моменту укладення Контракту між Сторонами виникають трудові
правовідносини, взаємні права та обов’язки між Футболістом-професіоналом і
Клубом, визначаються в тому числі вимоги щодо організації підготовки, тренувань та
участі в змаганнях Футболіста-професіонала, строк взаємовідносин Сторін у межах
Контракту та інші питання.
1.4. Сторони визнають неможливість укладення додаткових Контрактів (трудових
та цивільно-правових договорів), які регулюють трудові відносини між ними і
визнають недійсними (такими, що не мають юридичної сили) відповідні додаткові
Контракти (Договори). Положення цього пункту не поширюються на додаткові угоди
до цього Контракту, які є його невід’ємною частиною, та на Договори і Контракти, які
не регулюють безпосередньо трудову діяльність Футболіста-професіонала.
2. Загальні положення Контракту
2.1. Цей Контракт є трудовим Договором, мета якого полягає у дотриманні
Сторонами наданих прав та належного виконання взятих на себе обов’язків.
2.2. Трудові відносини і взаємні обов’язки Сторін регулюються цим Контрактом,
чинним трудовим законодавством України, Регламентами УАФ та відповідної
ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання. Трудові відносини Сторін також
регулюються установчими та іншими регламентними документами Клубу за умови
письмового ознайомлення з ними Футболіста-професіонала.
2.3. 2.2. Клуб є основним місцем роботи (тренування, участі у змаганнях і школою
підвищення професійної майстерності) Футболіста-професіонала, який до
закінчення строку дії Контракту не має права вступати в трудові відносини або в
переговори про такі наміри з іншими футбольними клубами без отримання офіційної
письмової згоди Клубу, окрім випадків, передбачених Регламентами УАФ та
професіональної ліги (право вільно укладати Контракт протягом шести місяців до
закінчення строку дії цього Контракту тощо).
2.3. Футболіст-професіонал при виконанні своїх професіональних обов’язків
підпорядковується керівництву і тренерам Клубу, виконує їх розпорядження, визнає
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статутні та інші регламентні документи Клубу, чинне законодавство України, Статути
і Регламенти УАФ, відповідної ліги/ асоціації чи організації (що проводить змагання),
ФІФА та УЄФА.
2.4. Футболіст-професіонал може використовувати свої іміджеві права особисто
(якщо вони не суперечать договорам зі спонсорами/партнерами клубу), водночас Клуб
може використовувати іміджеві права Футболіста-професіонала як футболіста
команди.
2.5. Футболіст-професіонал надає згоду на використання Клубом інформації про
його персональні дані для внутрішнього обліку, а також для передання до відповідної
ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, а саме: прізвище, ім’я, по батькові,
дата народження, зріст, вага, строк дії Контракту, вид і кількість застосованих
дисциплінарних санкцій.
2.6. Сторони підтверджують, що всі рівні перед законом і мають право без будь-якої
дискримінації на рівний захист своїх прав і законних інтересів.
2.7. Клуб та Футболіст-професіонал зобов’язані виконувати умови колективного
договору та Галузевої угоди у сфері професіонального футболу.
2.8. Умови Контракту, що погіршують становище Футболіста-професіонала
порівняно з умовами Типової форми Контракту між Професіональним футбольним
клубом та Футболістом-професіоналом (затвердженої Виконкомом УАФ, згідно з
Мінімальними вимогами до Стандартного Контракту Футболіста-професіонала, які
визначені Угодою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Європейського дивізіону ФІФПро), є
недійсними. Недійсність окремої частини цього Контракту не призводить до
недійсності інших його частин чи Контракту в цілому.
2.9. У разі недійсності окремої частини Контракту силу мають відповідні положення
типового Контракту.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. На період дії Контракту Футболіст-професіонал зобов’язується:
3.1.1. підвищувати спортивну майстерність, знати та дотримуватися Правил гри з
футболу, положень регламентних документів ФІФА, УЄФА, УАФ, відповідної
ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, які стосуються статусу, прав і
обов’язків;
виконувати вимоги Статуту і колективного договору Клубу, інших регламентних
документів Клубу, чинного законодавства України, положення Регламентів відповідної
ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, і УАФ, а також функціональні
обов’язки Футболіста-професіонала, які на нього покладаються згідно з цим
Контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Клубу;
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3.1.2. сприяти росту досягнень і авторитету Клубу, сумлінно і своєчасно, на високому
професіональному рівні виконувати свої трудові обов’язки, брати участь в іграх
(матчах) футбольних команд Клубу і в усіх заходах, пов’язаних з навчальнотренувальним процесом (незалежно від того, передбачені вони в загальному порядку
або визначені індивідуально), утримуватися від дій, які заважають іншим футболістам
виконувати свої професійні обов’язки, дотримуватися встановленого режиму
тренувань, змагань та зборів;
3.1.3. у разі хвороби чи отримання травми обов’язково звертатися до медичної служби
Клубу, ретельно дотримуватися вказівок спеціалістів цієї служби;
3.1.4. не займатися самолікуванням і використовувати медичні препарати лише з
дозволу лікаря Клубу;
3.1.5. використовувати спортивне екіпірування Клубу, дбайливо ставитися до
наданого спортивного інвентаря та іншого майна Клубу;
3.1.6. брати участь у громадських заходах (спортивних, комерційних тощо) і рекламних
кампаніях за участю Клубу, які проводяться за рішенням керівництва Клубу, всебічно
сприяти збереженню і підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, що
шкодять їх репутації;
3.1.8. не брати участі в рекламних заходах (демонстрації будь-якої форми одягу,
товарів, виробів, фото-, кіно- та відеозйомках тощо) без дозволу керівництва Клубу;
3.1.9. не давати в інтерв’ю негативних оцінок порядку, встановленому в Клубі,
керівництву, тренерам і футболістам команд Клубу, арбітрам матчів, офіційним особам
УАФ, відповідної ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, ФІФА та УЄФА;
3.1.10. не розголошувати службову і комерційну таємницю, а також відомості, пов’язані
з виконанням Футболістом-професіоналом своїх професійних обов’язків, а саме:
а) інформацію, відображену в Контракті і додатках до нього;
б) інформацію про ігровий і тренувальний процес Клубу;
в) інформацію про перспективи розвитку Клубу і комплектування його футболістами;
г) про зміст документів стосовно отримання заробітної платні, премій, компенсацій та
інших видів винагород Футболісту-професіоналу;
ґ) про зміст рішень керівних органів Клубу;
3.1.11. виконувати вимоги антидискримінаційної політики будь-якої асоціації, ліги,
об’єднання Футболістів-професіоналів та/або Клубу;
утримуватися від участі в інших футбольних змаганнях, іншої діяльності або
потенційно небезпечної діяльності, що не була схвалена Клубом і не покривається
Договором страхування життя, Договором медичного страхування та Договором
страхування від нещасних випадків, укладеними Клубом зі страховою компанією;
3.1.12. не використовувати психотропні і наркотичні речовини без спеціального
медичного призначення і дозволу тренера-лікаря футбольної команди Клубу;
Клуб:____________________
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3.1.13. не використовувати психотропні і наркотичні речовини без спеціального
медичного призначення і дозволу тренера-лікаря футбольної команди Клубу;
3.1.14. не використовувати заборонені методи, фармакологічні препарати
або методи (допінг) з метою підвищення своїх розумових і фізичних показників
неприродним шляхом;
3.1.15. не допускати порушень норм моралі під час роботи і відпочинку, не вживати
алкоголь і тютюн;
3.1.16. забороняється брати участь 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;
3.1.17. своєчасно надавати Клубу документи, необхідні для оформлення на роботу, для
участі в змаганнях і ведення діловодства в Клубі;
3.1.18. вести здоровий спосіб життя і підтримувати високий рівень спортивної форми;
3.1.19. виконувати внутрішні правила Клубу (у відповідних випадках - дисциплінарні
Правила клубу, які належним чином надаються футболісту для ознайомлення та
вручаються як примірник (під підпис);
3.1.20. не робити заяви, які можуть зашкодити репутації Клубу (наприклад, в засобах
масової інформації, соціальних мережах, на веб-сайтах та в інших загальнодоступних
джерелах отримання інформації);
3.1.21. утримуватися від дій, що заважають іншим футболістам Клубу виконувати свої
професійні обов’язки;
3.1.22. проходити регулярні медичні (в т.ч. обов’язкові стоматологічні) огляди,
медичне обстеження, а також лікування у кваліфікованих фахівців протягом періоду
виконання своїх професійних футбольних обов'язків та після - в разі не відновлення
працездатності Футболіста-професіонала протягом дії цього Контракту;
3.1.23. дотримуватися антидопінгової профілактики Клубу;
3.2. Футболіст-професіонал має право:
3.2.1. висловлювати керівництву Клубу особисту думку щодо поліпшення навчальнотренувального процесу;
3.2.2. на іншу думку незалежного медичного спеціаліста, якщо Футболістпрофесіонал не згоден (сумнівається) з думкою клубного медичного спеціаліста. У разі
розбіжностей в думках медичних спеціалістів Футболіст-професіонал та Клуб
погоджуються прийняти думку незалежної третьої сторони, яку визнають
вирішальною та яка матиме для них обов’язкову силу для визначення подальшого
лікування Футболіста-професіонала;
3.2.3. реалізовувати і набувати інших прав, передбачених цим Контрактом, чинним
законодавством України, статутними і регламентними документами УАФ, відповідної
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ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, статутними і регламентними
документами Клубу;
3.2.4. на страхування життя та медичне страхування, отримання відповідних послуг і
оплату витрат за послуги згідно з Договором страхування, укладеним між Клубом та
страховою компанією;
3.2.5. на страхування на випадок тимчасової непрацездатності та проведення
відповідних виплат згідно з вимогами законодавства України;
3.2.6. на отримання на персональний рахунок внесків до Пенсійного фонду України,
Фондів соціального страхування України згідно з чинним законодавством України.
3.2.7. бути захищеним/представленим згідно з вимогами законодавства України,
регламентними та статутними нормами УАФ, УЄФА і ФІФА, у тому числі представником
профспілки чи/або об’єднання, яке захищає права та інтереси футболістів та є членом
ФІФПро.
3.3. У період дії Контракту Клуб зобов’язується:
3.3.1. надавати Футболісту-професіоналу можливість реалізовувати свої професійні
якості відповідно до умов цього Контракту та водночас сприяти отриманню
обов’язкової середньої освіти, а також освіти в середніх спеціальних та вищих
навчальних закладах;
3.3.2.
вести боротьбу проти расизму та інших проявів дискримінації в футболі;
3.3.3. дотримуватися законодавства України про працю і правил охорони праці,
виконувати умови оплати праці Футболіста-професіонала відповідно до цього
Контракту, «Положення про преміювання та депреміювання» (Додаток № ___
Контракту);
3.3.4. створити необхідні умови для підготовки Футболіста-професіонала, як-от:
здійснення навчально-тренувального процесу під керівництвом кваліфікованих
спеціалістів в приміщеннях, на майданчиках, на базах, обладнаних належним
спортивним спорядженням для проведення ефективної підготовки в безпечних
умовах, забезпечення якісним спортивним екіпіруванням, клубним одягом
установленого зразка, проживанням і якісним харчуванням у період проведення
навчально-тренувальних занять і участі в змаганнях;
3.3.5. відшкодовувати Футболісту-професіоналу витрати на проїзд на всіх видах
міжміського транспорту в службових цілях, проживання в готелі, харчування та інші
витрати в період відрядження;
3.3.6. відшкодовувати Футболісту-професіоналу витрати, пов’язані з орендою
квартири, або надати належне житлове приміщення для проживання за умови
письмової домовленості;
3.3.7. організувати повне медичне обслуговування Футболіста-професіонала,
діагностику, лікування, забезпечувати медикаментами, вітамінами та нести витрати на
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лікування (у т.ч. на операцію);
3.3.8. забезпечити Футболісту-професіоналу страхування життя, страхування на
період тимчасової непрацездатності та медичне страхування відповідно до чинного
законодавства України й ознайомити Футболіста-професіонала з умовами страхування
(під підпис);
Примітка: Договір медичного страхування обов`язково повинен передбачати: перелік
надання медичних послуг (у т.ч. невідкладна допомога, аптечка); перелік медичних
закладів, в яких Футболістові надається медична допомога.
Страхова сума за Договором медичного страхування повинна покривати витрати
лікувального закладу, пов`язані з наданням Футболістові медичних послуг, а у разі
необхідності оплату проведення операції у медичному закладі на території України.
Витрати на операцію Футболіста-професіонала за кордоном сплачуються Клубом за
наявності письмової домовленості Сторін.
3.3.9. забезпечити регулярні медичні (в т.ч. обов’язкові стоматологічні) огляди, а
також лікування у кваліфікованих фахівців протягом періоду виконання Футболістомпрофесіоналом своїх професійних футбольних обов'язків та після - в разі не
відновлення працездатності Футболіста-професіонала протягом дії цього Контракту;
3.3.10. забезпечити антидопінгову профілактику;
3.3.11. забезпечити конфіденційне ведення належного обліку травм (в т.ч. травми,
яких зазнав Футболіст при виклику в національну збірну команду). Відповідальність
за ведення записів медичної документації щодо травм, отриманих Футболістомпрофесіоналом, несе лікар Клубу;
3.3.12. видати Футболісту-професіоналу Контракт та Додатки до нього;
3.3.13. здійснювати всі необхідні заходи, передбачені законодавством України і
Регламентами ФІФА та УАФ зі статусу і трансферу футболістів, при переході
Футболіста до іншого Клубу;
3.3.14. Клуб зобов’язаний протягом 15-ти днів з моменту укладання Контракту,
внесення змін або Додатків зареєструвати їх у відповідній лізі/асоціації чи організації,
яка проводить змагання, незалежно від факту внесення Футболіста-професіонала до
заявкового листа Клубу в поточному спортивному сезоні;
3.4. Клуб має право:
3.4.1. залучати Футболіста-професіонала до участі у всіх заходах, які
проводить Клуб;
3.4.2. контролювати виконання Футболістом-професіоналом своїх обов’язків,
давати Футболісту-професіоналу необхідні для цього вказівки, застосовувати до
нього санкції, передбачені Дисциплінарними правилами та іншими регламентними
документами УАФ;
Клуб:____________________

Футболіст-професіонал:___________________
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3.4.3. використовувати інформацію про персональні дані Футболістапрофесіонала для внутрішнього обліку і передання їх до відповідної ліги/ асоціації чи
організації, що проводить змагання та УАФ;
3.4.2. нараховувати, утримувати та перераховувати суми податків та обов’язкових
платежів з доходу, який Клуб нараховує Футболістові-професіоналу, відповідно до
податкового законодавства України;
3.4.3. реалізовувати і набувати інших прав, передбачених цим Контрактом,
Регламентами відповідної ліги/асоціації чи організації, що проводить змагання, УАФ, а
також чинним законодавством України.

4.
Оплата праці, час відпочинку і соціально-побутове забезпечення
4.1. За виконання футболістом своїх професійних зобов’язань Клуб визначає такі
обов’язки перед футболістом-професіоналом відповідно до цієї статті.
4.2. Клуб бере на себе фінансові зобов’язання перед Футболістом-професіоналом,
як-от:
– виплата заробітної плати Футболісту-професіоналу (щомісячна) у розмірі _____
гривень без урахування податків та інших обов’язкових платежів;
Примітка: розмір щомісячної заробітної плати зазначається у твердій грошовій
формі відповідно до законодавства України про оплату праці.
– виплата інших фінансових переваг (бонуси, премії, винагороди за набутий досвід,
міжнародні виступи тощо) у розмірі ______ гривень без урахування податків та
інших обов’язкових платежів;
Примітка: розмір додаткових виплат (щомісячних, квартальних, за результатами
кола змагань чи сезону) повинен бути чітко визначений, однаково розумітися обома
Сторонами та не мати двозначного змісту.
– інші переваги (нефінансові: автомобіль, житло тощо)
____________________________________________________________________________.
З «Положенням про преміювання та депреміювання (зменшення або позбавлення
премії, бонусів)» Футболіст-професіонал повинен бути ознайомлений під підпис.
4.3.
Розмір щомісячних фінансових виплат може змінюватися в бік підвищення
згідно з рішенням керівництва Клубу залежно від виконання Футболістомпрофесіоналом умов Контракту.
Клуб має право на зміну фінансових виплат Футболісту-професіоналу в бік
зменшення тільки в частині премій (бонусів), керуючись у випадках депреміювання
законодавством України, Колективним договором та відповідними положеннями
Клубу.
Клуб:____________________

Футболіст-професіонал:___________________
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4.4. За згодою з тренерським складом клуб може преміювати Футболістапрофесіонала за досягнення успішних (переможних) результатів, виплачуючи
доплати, надбавки, додаткові виплати та інші винагороди. Розміри премій (доплат,
надбавок, додаткових виплат та інших винагород) встановлюються в кожному
конкретному випадку та залежать від результативності Футболіста-професіонала і
фінансово стану Клубу.
4.5. У разі суттєвих змін у доходах Клубу (підвищення/пониження в класі) Сторони
можуть узгоджувати фінансові стосунки шляхом переговорів і домовленостей.
4.6. У разі відмови Футболіста-професіонала від отримання фінансових виплат Клуб
має вжити заходів для перерахування відповідних фінансових виплат на банківський
рахунок (чи депозитний рахунок нотаріуса) з обов’язковим повідомленням про вказане
Футболісту-професіоналу в день здійснення відповідних фінансових виплат.
4.7. Для футболіста-професіонала встановлюється ненормований робочий день.
Якщо Футболіст-професіонал неповнолітній, для нього встановлюється
семигодинний робочий день до досягнення ним повноліття. Час початку і закінчення
робочого дня, тренувань, зборів,
вихідні дні встановлюються і надаються
Футболісту-професіоналу за розпорядженням головного тренера Клубу.
4.8. Футболісту-професіоналу надається щорічна оплачувана відпустка, тривалістю
28 календарних днів (якщо Футболіст-професіонал неповнолітній, то 31 день до
досягнення ним повноліття). Час відпустки погоджується з головним тренером.
Конкретна тривалість та час надання кожної з відпусток повинні бути визначені перед
початком змагального сезону. Відпустка надається у поза
змагальний період і використовується Футболістом-професіоналом для його
відпочинку.
При цьому, Футболісту-професіоналу гарантується надання відпустки тривалістю,
як мінімум 14 календарних днів (два тижні підряд). Період знаходження Футболістапрофесіонала у щорічній чи додаткових відпустках оплачується згідно законодавства
України про оплату праці у розмірі середньомісячного заробітку.
4.9. Футболіст-професіонал на період дії Контракту забезпечується за рахунок Клубу
передбаченими законодавством України видами соціального страхування його життя і
здоров’я. Клуб здійснює перерахування внесків на соціальне страхування
Футболіста-професіонала згідно із законодавством України про оплату праці. Під час
тимчасової непрацездатності Футболіста-професіонала йому виплачується
заробітна плата згідно із законодавством України у розмірі середньомісячного
заробітку.
Клуб:____________________
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5.

Відповідальність сторін, вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне
виконання своїх обов’язків, передбачених цим Контрактом, згідно з чинним
законодавством України.
5.2. Клуб може депреміювати Футболіста-професіонала за порушення умов цього
Контракту та інші порушення, передбачені Дисциплінарними правилами та іншими
регламентними документами УАФ.
Перелік порушень, за які допускається депреміювання, наведено в «Положенні про
преміювання та депреміювання», яке є невід’ємною частиною цього Контракту
(Додаток № __ до Контракту). Депреміювання застосовується на підставі
розпорядження (наказу) керівництва Клубу. Депреміювання може здійснюватися
шляхом утримань виключно із суми виплат премії (бонусів), що належать
Футболісту-професіоналу.
5.3. У разі, якщо Футболіст-професіонал не користується послугами медичної служби
Клубу, а отримує медичну допомогу в іншому місці самостійно, він несе особисту
відповідальність за ризик втрат, які можуть виникнути в зв’язку з цим.
5.4. Сторони виконують всі антидопінгові положення. Будь-хто, хто використовує
заборонені речовини та методи або будь-яким чином заохочує використання допінгу,
буде переданий до дисциплінарних органів УАФ або міжнародних регулюючих органів.
Клуб залишає за собою право вживати інші заходи до Футболіста-професіонала,
визнаного винним у використанні допінгу, застосовуючи принцип індивідуального
підходу до кожного випадку.
5.5. На період реабілітації після травми і для відновлення ігрових якостей Клуб за
рішенням головного тренера має право тимчасово перевести Футболістапрофесіонала в іншу команду Клубу на різні періоди (1 – до повного відновлення після
травми; 2 – до одного місяця для підвищення ігрових якостей).
5.6. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання зобов’язань за
цим Контрактом, Сторони зобов’язуються узгоджувати шляхом переговорів і
домовленостей, у разі потреби звертаючись до відповідних органів, які захищають
права та інтереси футболістів, у тому числі профспілки чи/або об’єднання футболістів,
які є членом ФІФПро.
5.7. У випадку недосягнення згоди між Футболістом-професіоналом і Клубом спір
розглядається Палатою з вирішення спорів УАФ та/або CAS (Спортивним арбітражним
судом, м. Лозанна, Швейцарія).
5.8. Сторони зобов’язуються утримуватися від вирішення спорів між собою в судах
загальної юрисдикції. Для вказаних цілей зобов’язуються використовувати відповідні
Клуб:____________________
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органи – Палата з вирішення спорів УАФ та CAS (Спортивний арбітражний суд у
м.Лозанна, Швейцарія).
5.9. Клуб несе відповідальність за належне оформлення Контракту та його реєстрацію
(в т.ч. додаткових угод) упродовж 15-ти днів з моменту підписання Сторонами у
відповідній лізі/асоціації чи організації, що проводить змагання.
5.10. Клуб несе відповідальність за вчинення дискримінаційних дій стосовно
Футболіста-професіонала, який здійснює дії щодо захисту своїх прав.
6. Строк дії, зміна та припинення дії Контракту
6.1. Контракт діє з «___» _____________20__ р. до «___» ___________20___р. (включно), незалежно
від факту реєстрації Контракту у відповідній лізі/асоціації чи організації, що проводить
змагання. Цей Контракт може бути продовженим або укладеним на новий строк за
згодою Сторін.
6.2. Зміни умов чинного Контракту можливі за взаємною згодою Сторін у будь-який
час. Зміни і Додатки до Контракту, укладені в письмовій формі, підписані Сторонами і
зареєстровані у відповідній лізі/асоціації чи організації, що проводить змагання, є
невід’ємною частиною цього Контракту. Зміни Контракту в односторонньому порядку
не допускаються.
6.3. У разі, якщо після закінчення строку дії цього Контракту (п.1.4) хоча б одна зі Сторін
не бажає продовжити строк його дії, цей Контракт припиняє свою дію.
6.4.Контракт може бути достроково розірваний згідно з вимогами законодавства
України, регламентними та статутними нормами УАФ, УЄФА і ФІФА.
6.5. Контракт може бути достроково розірваний Клубом в односторонньому порядку,
на підставі рішення суду або органу здійснення футбольного правосуддя, що набрало
законної сили (чинності), яким встановлено факт участі футболіста-професіонала у
протиправному впливі (маніпулюванні) у будь-який спосіб на результати офіційних
спортивних змагань (матчу).
7. Конфіденційність
7.1. Умови цього Контракту і його Додатки, за винятком відносин, врегульованих
чинним законодавством, є конфіденційними і не підлягають розголошенню без згоди
іншої Сторони (крім випадків реєстрації Контракту у відповідній лізі/асоціації чи
організації, що проводить змагання, та надання примірника Контракту органам
здійснення футбольного правосуддя, Палаті з вирішення спорів УАФ та Комітетові УАФ
з атестації футбольних клубів).
Клуб:____________________
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8. Заключні положення
8.1. Цей Контракт укладений і підписаний у трьох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному - для кожної зі Сторін і відповідної ліги/асоціації чи
організації, що проводить змагання, з метою реєстрації цього Контракту. У такому ж
порядку укладаються всі без винятку додаткові угоди та Додатки до цього Контракту,
в тому числі і «Положення щодо преміювання чи депреміювання».
8.2. У разі виникнення спору з питань виконання умов Контракту (в т.ч. щодо
виправлень, підчисток тощо) пріоритет має текст, викладений у примірнику
Контракту, який зберігається у відповідній лізі/асоціації чи організації, що проводить
змагання.
8.3. Цей Контракт, зміни або Додатки до нього впродовж 15-ти днів з моменту його
укладання реєструються у відповідній лізі/асоціації чи організації, що проводить
змагання, незалежно від факту внесення Футболіста-професіонала до заявкового листа
Клубу в поточному спортивному сезоні.
Клуб
Футболіст-професіонал
ФК «__________________________»
П.І.Б.: ________________________________
м._____________________________________________
вул. __________________________________________
код ЄДРПО_________________________________
п/р___________________________________________
в _____________ «_____________________________»
м. ____________________________________________
МФО_________________________________________

Дата народження: ________________
Адреса: __________________________________________,
______________________________________________________
Паспорт: ________№__________________
виданий___________________________________________
______________________________________________________

Підпис Офіційної особи клубу

Підпис _____________________
Батько/Мати/Опікуни/: _______________________
Якщо футболіст неповнолітній

_______________________________
Представник _____________________________
Якщо Футболіст-професіонал при підписані Контракту користується послугами
представника то Контракт повинен бути підписаний представником із вказівкою
зазначенням його прізвища, ім’я, по-батькові з та наданням копії відповідного
документа представника. Якщо Футболіст-професіонал не користувався послугами
представника, то про це також повинно бути вказано в Контракті.
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ДОДАТОК №5:
Система ТМС ФІФА
Стаття 1. Сфера застосування системи ТМС ФІФА
1.

2.

3.

4.

5.

Система обліку трансферів ФІФА (система ТМС ФІФА) розроблена з
метою забезпечення і надавання футбольним органам детальну
інформацію щодо міжнародних трансферів футболістів. Робота системи
підвищує рівень прозорості індивідуальних трансферів, які, у свою
чергу, підвищують рівень довіри та авторитету до системи ТМС ФІФА.
Система ТМС ФІФА розроблена, щоб чітко визначити різницю між
різними виплатами, які пов’язані із міжнародними трансферами
футболістів. Будь-які платежі, які стосуються міжнародних трансферів
футболістів повинні бути зазначені в системі ТМС ФІФА, оскільки це
єдиний шлях до прозорого відстеження руху коштів у зв’язку із
оформленням цих трансферів.
Система ТМС ФІФА застосовується задля оформлення першої реєстрації
неповнолітнього футболіста або його переходу з обов’язковим
дотриманням ст. 19 Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу гравців.
Застосування системи ТМС ФІФА є обов'язковим під час проведення всіх
міжнародних трансферів професіональних футболістів та футболістіваматорів (як у чоловічому і жіночому футболі) у рамках класичного
футболу 11-на-11. Будь-яка реєстрація такого футболіста без
застосування системи ТМС ФІФА вважатиметься недійсною.
Кожен міжнародний трансфер у рамках класичного футболу 11-на-11
має бути проведений через систему ТМС ФІФА. Якщо УАФ реєструє
футболіста у статусі футболіста-аматора, саме клуб (-и), що має (-ють)
аккаунт в ТМС ФІФА, повинен (-нні) вводити інструкції щодо переходу
футболіста до ТМС ФІФА, або УАФ, до якої належить клуб у випадку, коли
у клубу немає акаунту в ТМС ФІФА.
Стаття 2. Система ТМС ФІФА

1.

2.

ТМС ФІФА надає національним асоціаціям та клубам інформаційну
систему з набором даних у режимі веб, яка розроблена з метою
адміністрування та моніторингу міжнародних трансферів футболістів.
Залежно від типу трансферної інструкції, до системи вводиться
відповідна інформація.
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3.

4.

У разі оформлення міжнародного трансферу за відсутності будь-яких
трансферних угод, новий клуб футболіста повинен ввести в ТМС ФІФА
трансферну інструкцію та завантажити необхідні документи стосовно
трансферу футболіста.
У випадку оформлення міжнародного трансферу за наявності
трансферної угоди (переходу футболіста на постійній чи тимчасовій
основі), обидва клуби повинні, незалежно один від одного, ввести в ТМС
ФІФА
трансферну інструкцію та, за необхідністю, завантажити
необхідні документи стосовно трансферу футболіста, тільки-но буде
підписано відповідну угоду та за умови відкритого відповідного
заявкового періоду.
Стаття 3. Користувачі (менеджери) системи ТМС ФІФА

1.
2.

3.

4.

Усі користувачі мають добросовісно користуватись системою.
Усі користувачі ТМС ФІФА повинні щодня перевіряти систему із
регулярними інтервалами та звертати особливу увагу на будь-які
запити або звернення щодо офіційних заяв.
Відповідальність користувачів системі ТМС ФІФА - Клуби:
3.1. Клуби несуть відповідальність за введення та підтвердження
трансферних інструкцій у системі ТМС ФІФА, відповідне внесення
інформації згідно з завантаженими всіма необхідними
документами.
3.2. Клуби несуть відповідальність за введення та внесення вчасно змін
до інформації, яка міститься в системі ТМС ФІФА.
3.3. Клуби відповідальні за те, аби забезпечити належний рівень
підготовки своїх менеджерів системи ТМС ФІФА, їх знань задля
виконання своїх обов'язків. У зв'язку із цим клуби мають
призначити менеджерів ТМС ФІФА, які пройшли курс підготовки по
роботі в системі ТМС ФІФА, і вони є відповідальними за підготовку
нових/додаткових менеджерів ТМС ФІФА за потреби (у разі зміни
менеджера) аби клуби мали змогу безперервно виконувати свої
обов’язки в ТМС ФІФА.
Відповідальність користувачів системі ТМС ФІФА - Асоціація:
4.1. Асоціація несе відповідальність за введення та оновлення деталей
щодо сезону, заявкових періодів відповідних змагань, реєстрації
футболістів, як у чоловічому та жіночому футболі, а також щодо
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клубів-користувачів системи ТМС ФІФА (зокрема, розподіл клубів
за категоріями).
4.2. Асоціація відповідальна за ведення процесу отримання/видачі
міжнародного трансферного сертифікату в системі ТМС ФІФА та, за
необхідності, підтвердження реєстрації футболіста/ зняття
футболіста з реєстрації (дереєстрації) у своїй асоціації.
Стаття 4. Конфіденційність та доступ
1.

2.

Асоціація та клуби повинні зберігати конфіденційність усіх даних,
отриманих через доступ до ТМС ФІФА та вживати усіх доцільних заходів
із дотриманням найвищого рівня захисту при обробці цих даних, щоб
гарантувати безперервно повну конфіденційність. Крім того, асоціація
та клуби повинні користуватись цією конфіденційною інформацією
виключно із метою завершення процесу переходу футболіста, в якому
вони беруть безпосередню участь.
Асоціація та клуби мають забезпечити доступ до системи ТМС ФІФА
лише авторизованим користувачам (менеджерам).
Стаття 5. Обов'язки менеджерів системи ТМС ФІФА – клуби

1.

Зважаючи на підтримку безперервної комунікації між сторонами
трансферу футболіста, клуби повинні надати достовірні свої контакти,
тобто правильну адресу, номер телефону, електронні адреси клубу та
відповідальних осіб.
2.
У випадку зміни будь-якої інформації щодо клубу та/або відповідних
осіб клубу, клуби повинні привести у відповідність всі дані в системі
ТМС ФІФА.
3.
Клуби зобов’язані використовувати ТМС ФІФА задля проведення
міжнародних трансферів футболістів та у випадку міжнародного
переходу футболіста, який був зареєстрований у клубі задля подачі до
Палати з вирішення спорів ФІФА заяв щодо не виконання клубами
зобов’язань по сплаті компенсація за підготовку футболіста та виплат за
механізмом солідарності.
4.
Під час введення відповідної трансферної інструкції в систему ТМС ФІФА
клуб повинен ввести необхідні дані:
- Вид трансферної інструкції (Отримання МТС футболіста/Видача МТС
футболіста);
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•
•
•
-

Вказати чи трансфер проводиться на постійні або тимчасовій (на
правах оренди) основі;
Вказати інформацію щодо наявності трансферної угоди з колишнім
клубом;
Вказати інформацію чи трансфер пов'язаний із обміном футболістів;
Якщо трансфер відбувався на тимчасовій (на правах оренди) основі,
при повернені МТС футболіста вказати:
чи футболіст повертається з оренди;
чи оренду було продовжено;
чи права на футболіста передані на постійній основі
Вказати ім'я, прізвище, національність (-і) та дату народження
футболіста;
Попередній клуб футболіста;
Попередню асоціація футболіста;
Дату підписання трансферної угоди, у випадку її підписання;
Дату початку та завершення оренди за договором оренди;
Вказати посередника, який діяв від імені клубу під час трансферу
футболіста та його комісію, у разі наявності;
Дати початку та завершення контракту футболіста із попереднім
клубом;
Причину розірвання контракту футболіста із попереднім клубом;
Дату початку та завершення контракту футболіста з новим клубом;
Фіксовану суму заробітної плати футболіста за умовами контракту
футболіста із новим клубом;
Посередника, який виступає від імені футболіста при підписанні
контракту, у разі його наявності;
Вказати чи трансфер оформлюють на умовах отримання від
трансферу однієї з наступних виплат:
• Фіксовані суми за трансфер, включно із усіма деталями щодо порядку
виплат у декілька платежів, якщо це так, або
• Будь-які суми, які виплачують згідно з умовами у відповідному
пункті контракту футболіста із його/її попереднім клубом, в якому
прописано виплату компенсації у разі розірвання контракту.
• Умовна вартість трансферу, включно із деталізацією умов, якщо існує
така.
• Виплати відсотків від наступного платного трансферу футболіста у
інший клуб.
90

• Виплат за механізмом солідарності.
• Компенсації за підготовку футболіста.
-

5.

6.

7.

8.

Валюта, в якій буде проводиться розрахунок між клубами;
Сума (-и), дати виплат (и) та отримувач (і) по кожному із
вище наведених видів платежів;
Власні банківські реквізити (назва банківської установи або
банківський код; номер рахунку або IBAN; адреса банку; власник
рахунку);
- Вказати чи існує третя сторона, яка має вплив на клуб;
- Статус футболіста (аматор чи професіонал) у колишньому клубі;
- Статус футболіста (аматор чи професіонал) у новому клубі.
Клуби зобов'язані також завантажувати необхідні документи з
обов’язкового переліку, щоб документально підтвердити інформацію,
введену до системи ТМС ФІФА.
Аналогічно, у випадку не співпадіння інформації, від клубів
вимагатимуть негайно усунути їх, залучивши до процесу інший
задіяний клуб.
Процедуру щодо запиту на видачу МТС можна ініціювати лише після
того, як клуб (и) виконає (-ють) свої зобов'язання згідно із попередніми
пунктами цієї статті.
Клуби повинні зазначити у системі ТМС ФІФА будь-які платежі, які
пов’язані з трансфером футболіста. Це правило також стосується виплат,
які новий клуб футболіста здійснив на користь його колишнього клубу
за умовами, прописаними у контракті футболіста з його/її колишнім
клубом і незважаючи на відсутність трансферної угоди. При
декларуванні здійснення платежу, на момент проведення платежу клубплатник зобов'язаний завантажити підтвердження про здійснення
платежу до системи ТМС ФІФА.
Стаття 6. Обов'язки менеджерів системи ТМС ФІФА – асоціація

1.

2.

УАФ повинна використовувати тільки систему ТМС ФІФА при
проведенні міжнародних трансферів футболістів (окрім трансферів для
футзальних змагань).
УАФ повинна ввести дані в систему ТМС ФІФА щодо дати початку та
завершення обох заявкових періодів та змагального сезону, за
необхідності заявкові періоди окремо для змагань з чоловічого та
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3.

жіночого футболу, а також можливих заявкових періодів для участі у
змаганнях виключно з аматорського футболу, щонайменше за 12 місяців
до їхнього набуття чинності. За виняткових обставин, асоціації можуть
вносити доповнення або зміни до своїх заявкових періодів до самого
їхнього початку. У випадку, якщо заявковий період розпочався, зміна
дат не можлива.
УАФ має забезпечити присвоєння ідентифікаційного номеру (FIFA
ID) усім афілійованим клубам та кожному футболісту, які наразі
зареєстровані в асоціації.

Стаття 7. Процедура отримання/видачі міжнародного трансферного
сертифікату через систему ТМС ФІФА
1.

2.

3.
4.

5.

Будь-який футболіст, зареєстрований у клубі іншої національної
асоціації, може бути зареєстрований у клубі, що належить до іншої
асоціації лише після того, як його колишня асоціація надасть МТС, а УАФ
підтвердить факт отримання МТС. Процедуру щодо отримання/видачі
МТС проводять виключно через систему ТМС ФІФА. Інший бланк-форма
МТС, окрім тієї, що була створена у системі ТМС ФІФА, вважатиметься
недійсною.
УАФ має надіслати запит щодо видачі МТС не пізніше ніж в останній
день відповідного діючого заявкового періоду, окрім випадків
застосування виключення щодо реєстрації та заявки футболістів
«вільних агентів» поза межами заявкового періоду.
Колишня асоціація має завантажити копію Паспорта футболіста при
створенні МТС у відповідь на запит УАФ.
Колишня асоціація повинна завантажити копію будь-якої відповідної
документації стосовно застосування дисциплінарних санкцій до
футболіста та, за потреби, продовження строку їхньої дії у будь-якій
точці світу при створенні МТС у відповідь на запит УАФ.
Усі дані, на підставі яких УАФ звернулась про видачу МТС, вводяться до
системи ТМС ФІФА. Ці дані мають бути підтверджені та узгоджені
клубом, який має бажання зареєструвати футболіста протягом одного із
заявкових періодів, встановлених УАФ. При введенні відповідних даних,
залежно від обраного типу інструкції, новий клуб/або асоціація, у
випадку трансферу футболіста, має завантажити в ТМС ФІФА як мінімум
наступні документи в форматі .pdf та за розміром не більше 5 МБ:
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копію контракту нового клубу із футболістом-професіоналом, у
випадку трансферу футболіста-професіонала;
- копію трансферної угоди або угоди про трансфер футболіста на
правах оренди між новим та колишнім клубом футболіста, за
потреби;
- Копію документів що підтверджують національність футболіста та
дату його народження, тобто копію закордонного паспорту чи
ідентифікаційної картки.
- Підтвердження дати закінчення строку дії останнього контракту
футболіста із клубом із зазначенням причини розірвання контракту,
за потреби.
Після повідомлення в системі ТМС ФІФА, що за трансферною
інструкцією очікують запиту на видачу МТС, УАФ, після перевірки
введених даних, негайно надсилає запит до колишньою асоціації через
ТМС ФІФА щодо видачі МТС для цього конкретного футболіста.
У випадку отримання запиту на оформлення МТС, асоціація звертається
до колишнього клубу та/або до регіональної федерації/асоціації (у
випадку
переходу
футболіста-аматора)
із
запитом
надати
підтвердження, чи закінчився строк дії контракту футболіста, чи
дострокове розірвання контракту відбулось за згодою сторін та чи
відзаявлений футболіст з Бази даних УАФ, уразі якщо ця інформація не
відображена в Базі даних УАФ.
У семиденний строк, починаючи від дати отримання запиту про видачу
МТС, асоціація, обравши відповідний варіант у системі ТМС ФІФА,
повинна:
видати МТС новій асоціації та ввести дату дереєстрації футболіста; або
відмовити у видачі МТС та вказати у ТМС ФІФА причину відмови, у
випадку трансферу футболіста-професіонала: строк дії контракту між
колишнім клубом та футболістом-професіоналом ще не добіг кінця або
немає згоди сторін на дострокове розірвання контракту.
Водночас колишня асоціація завантажує належним чином оформлену та
підписану заяву на одній із офіційних чотирьох мов ФІФА (англійська,
французька, німецька або іспанська) у систему ТМС ФІФА з
обґрунтованою аргументацією своєю відмови у видачі МТС.
-

6.

7.

8.

-

9.

Колишня асоціація, по факту видачі МТС, підтверджує факт отримання
та завершує процес введення інформації для реєстрації відповідного
футболіста.
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10.

Якщо нова асоціація не отримує відповіді на свій запит про видачу МТС
протягом семи днів з моменту подання запиту, асоціація негайно
проводить реєстрацію футболіста у новому клубі на тимчасовій основі
(“тимчасова реєстрація”). Нова асоціація вводить необхідну інформацію
для реєстрації футболіста до системи ТМС ФІФА.
11.
У разі якщо, колишня асоціація, відмовляє у видачі МТС футболіступрофесіоналу, якщо між колишнім клубом та футболістомпрофесіоналом виник контрактний спір, на вимогу нової асоціації ФІФА
може вжити тимчасових заходів за виняткових обставин. У зв'язку із
цим, ФІФА враховуватиме аргументи, надані колишньою асоціацією, які
б виправдовували відмову у видачі МТС. Якщо компетентний орган
дозволить проведення тимчасової реєстрації, нова асоціація заповнює
необхідну інформацію для реєстрації футболіста у системі ТМС ФІФА.
Крім того, футболіст-професіонал, колишній клуб та/або новий клуб
мають право подати позов до ФІФА. Рішення щодо проведення
тимчасової реєстрації футболіста не виключає можливого контрактного
спору.
12.
Футболіст не має права виступати в офіційних матчах за свій клуб до
того, як УАФ:
- не введе та не підтвердить дату реєстрації футболіста у ТМС ФІФА по
факту отримання МТС на цього футболіста; або
- не заповнить повністю інформацію для реєстрації футболіста у ТМС
ФІФА по факту отримання відповіді на запит про видачу МТС протягом
семи днів з моменту подання запиту про видачу МТС або по факту
отримання дозволу ФІФА на тимчасову реєстрацію футболіста.
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ДОДАТОК №6
Типова форма заяви на проведення реєстрації

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(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:________________________________________

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;
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- 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, будьяких 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)
96

та ГC «Українська асоціація футболу» на збір та використання моїх
персональних даних згідно з Законом України „Про захист персональних
даних” з метою виготовлення ID картки 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___________________
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