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Положення 

про порядок застосування системи ВАА (VAR) 

у змаганнях з футболу серед професіональних команд 

на змагальний сезон-2022/2023 

 

      

З метою визначення матчів для застосування системи ВАА (VAR) у змаганнях з футболу серед 

професіональних команд у змагальному сезоні-2022/2023 створюється Комісія у наступному 

складі: 

- Протасов О.В. - перший віце-президент УАФ 

- Дикий Є.С - виконавчий директор ОПФКУ «Прем'єр-ліга» 

- Лучі Лучано - голова Комітету арбітрів УАФ 

 

У разі необхідності застосуванням системи ВАА (VAR) у змаганнях ПФЛ до роботи Комісії із 

дорадчим правом голосу (який не враховується при голосуванні за ухвалення рішення) може 

долучатись президент ПФЛ Каденко О.В. 

 

Критерії, умови та порядок визначення матчів для застосування системи ВАА (VAR) 

 

1. Рішення про застосування системи ВАА (VAR) у змаганнях з футболу серед 

професіональних команд є виключною компетенцією цієї Комісії. 

 

2. Всі умови та вимоги щодо застосування системи ВАА (VAR) на стадіонах команд-учасниць 

УПЛ та ПФЛ викладені у відповідному Регламенті змагань з футболу серед професіональних 

команд (основним при цьому є положення Регламенту УПЛ). 

 

3. Для проведення матчу із застосуванням системи ВАА (VAR) клуб, який має бажання, щоб 

на певному матчі (чемпіонату УПЛ або змагань ПФЛ) за участі його команди була застосована 

система ВАА (VAR), повинен надіслати до УПЛ/ПФЛ відповідну Заявку не пізніше, ніж за 14 

днів до дня проведення такого матчу. У випадку, якщо заявку подає клуб-гість, вона повинна 

бути попередньо письмово узгоджена з клубом-господарем з огляду на технічно-організаційні 

питання забезпечення функціонування ВАА (VAR). 

 

4. Протягом 3 календарних днів з дня отримання заявки Комісія повинна проінформувати клуб-

заявник та УПЛ/ПФЛ про прийняте рішення стосовно можливості або неможливості 

застосуванням системи ВАА (VAR) на певному матчі. 

 

5. У випадку отримання позитивного рішення Комісії клуб-заявник протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту отримання рішення Комісії повинен здійснити цільове фінансування залучення 

системи ВАА (VAR) на матч на рахунок УАФ на підставі відповідного виставленого рахунку. 

 

6. Комісія розглядає таку заявку, приймає рішення про можливість або неможливість 

застосуванням системи ВАА (VAR) на окремому матчі та повідомляє про це відповідний клуб-

заявник та УПЛ/ПФЛ. 

 



7. Комісія має право самостійно ухвалити рішення та призначити застосуванням системи ВАА 

(VAR) на окремі матчі, які вважатиме за потрібне. В цьому випадку всі витрати, пов'язані із 

застосуванням системи ВАА (VAR), відносяться на рахунок УАФ. 

 

8. На підставі календаря чемпіонату УПЛ/ПФЛ зобов'язуються інформувати (відповідним 

листом) цю Комісію та Комітет арбітрів УАФ не пізніше, ніж за 14 днів про дату (місце та час 

початку) проведення матчів кожного туру змагань основних складів учасників змагань 

УПЛ/ПФЛ.  

 

9. Кожне рішення цієї Комісії оформлюється окремим протоколом, який, у разі згоди, 

підписують усі його дійсні члени. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього схвально 

проголосували мінімум два дійсних члена Комісії. Ухвалене рішення офіційно повідомляється 

ЗМІ та клубам шляхом опублікування на офіційному сайті Комітету арбітрів УАФ призначень 

офіційних осіб матчу. 

 

10. У разі відмови Комісією клубу, який подав заявку на проведення матчу із застосуванням 

системи ВАА (VAR), до УПЛ/ПФЛ надсилається відповідний лист про відмову із зазначенням 

підстави для такої відмови. 

 

11. Підставами для відмови можуть бути, зокрема, але не обмежуючись: 

- певні обставини, що пов'язані із календарем проведення матчів змагань, який не дозволяє 

застосувати систему ВАА (VAR) на конкретному матчі; 

- певні обставини, що обумовлені наявністю лише 3-ьох фургонів ВАА (VAR); 

- технічна несправність одного або більше з фургонів ВАА (VAR); 

- невідповідність вимогам та критеріям застосування ВАА (VAR), зазначеним у регламентах 

змагань; 

- отримання заявки та/або оплати від клубу з недотримання передбачених строків та термінів 

(в такому разі Комісія має право не розглядати таку заявку); 

- інше. 

 

12. Рішення Комісії є остаточними та не підлягають оскарженню. 

 

 


