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ІНСТРУКЦІЯ 

щодо організації охорони громадського порядку і безпеки 
під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України 

з баскетболу 
 

1. Охорону громадського порядку під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку 
України з баскетболу необхідно здійснювати за офіційним договором між Клубом-
господарем майданчику і державними органами внутрішніх справ або охоронними 
фірмами, що мають відповідну ліцензію. 

2. Клуб повинен мати «План заходів щодо забезпечення безпеки матчу і схему по 
забезпеченню безпеки ігор сезону». 
План заходів щодо забезпечення безпеки матчу і схема охорони повинні містити в собі: 
- охорону гравців, тренерів, офіційних осіб та осіб, що супроводжують команду, з 
моменту їх прибуття до спортивної споруди і до моменту від'їзду після закінчення гри; 
- охорону суддів, комісара, делегата, представників ФБУ, суддів за секретарським 
столом, з моменту їх прибуття до спортивної споруди і до моменту від'їзду суддів після 
закінчення гри; 
- огляд співробітниками служби безпеки клубу за дві (2) години до початку гри  
спортивного спорудження (усіх його приміщень) з метою виявлення сторонніх 
предметів, які можуть привести до зриву гри або до створення погрози безпеки 
учасників гри й глядачів; 
- розстановку постів охорони в необхідних місцях за одну (1) годину до початку гри; 
- заходи щодо забезпечення громадського порядку в зоні проведення гри до її  
початку, під час проведення і після закінчення; 
- пункт медичної допомоги (черговий лікар і/або машина швидкої медичної допомоги, 
у бригаду якої входить лікар). 

3. Делегат матчу за одну годину до початку гри повинен відрекомендувати керівника 
охорони комісару гри. У разі необхідності, комісар може дати керівнику охорони 
додаткові інструкції. Делегат матчу і комісар під час проведення гри повинні знати, де 
перебуває керівник охорони. 

4. Мінімальна кількість представників МВС для спортивних арен місткістю до 500 
глядачів становить три (3) особи, місткістю до 1000 глядачів - шість (6) осіб, місткістю 
до 2000 глядачів - дванадцять (12) осіб. 
Для спортивних арен місткістю понад 2000 глядачів - не менше ніж двадцять (20) осіб 
та додатково необхідна кількість представників МВС або охоронної фірми відповідно 
до норм охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. 
 



5. За 60 хвилин до часу початку гри охорона повинна зайняти необхідні позиції між 
трибунами та ігровим майданчиком і не допускати сторонніх осіб у межі додаткової 
обмежувальної смуги навколо ігрового майданчика та зони лав команд до, в перервах, 
під час та після гри. 

6. На вимогу комісара, якщо він призначений, або старшого судді гри охорона повинна 
втрутитися, щоб відновити порядок у разі, якщо виник конфлікт між учасниками гри. 

7. У разі, якщо вболівальники порушують припустимі норми поведінки стосовно 
учасників гри, охорона повинна негайно відновити порядок. 

8. Охорона може вивести із спортивної споруди глядачів, які використовують прапори, 
символи, емблеми, гасла, тексти, скандування та висловлювання, які безпосередньо 
або побічно підбурюють до насильства або мають дискримінаційний характер. 

9. Охорона на вимогу комісара, якщо він призначений, або старшого судді може 
вивести із спортивної споруди глядачів, які ображають суддів, комісара, делегата ФБУ, 
суддів за секретарським столом, гравців, тренерів, офіційних осіб та осіб, що 
супроводжують команду, або вболівальників, загрожують їм (у словесній або іншій 
формі), або іншим чином заважають нормальному проведенню гри. 

10. Охорона повинна забезпечити безпечний і безперешкодний вихід команди гостей 
та вболівальників («фанатів») зі спортивної споруди до транспорту, що на них чекає. 

11. Для супроводу суддів і комісара керівник охорони повинен призначити не менше 
ніж трьох (3) представників МВС, які мають виконувати такі функції: 
- постійно перебувати біля суддівської кімнати до, в перервах, та після закінчення 
гри; 
- не допускати будь-кого, без винятку, до суддівської кімнати без запрошення суддів 
або комісара; 
- постійно супроводжувати суддів і комісара до, в перервах та після закінчення гри з 
метою забезпечити персональну безпеку та уникнути небажаних контактів; 
- охорона повинна забезпечити безпечний і безперешкодний вихід суддів і комісара 
зі спортивної споруди до транспорту, що на неї чекає, та на вимогу суддів - виїзду за 
межі міста, де проводилась гра; 

12. Відповідальність за виконання цієї інструкції покладена на керівників клубу- 
господаря. 
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