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ЧАСТИНА І 
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 
 
Стаття 1. Цілі, завдання, загальні положення Регламенту 
1.1. Основною метою Регламенту є організація та проведення Всеукраїнських 

змагань – Чемпіонату України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд, 
удосконалення засобів і методів проведення Всеукраїнських змагань з волейболу 
серед команд/клубів, розвиток індустрії професіонального волейболу України. 

1.2. Основні завдання Регламенту: 
1.2.1. Якісна організація та проведення змагань Чемпіонату України з 

волейболу серед жіночих та чоловічих команд, а також забезпечення високого рівня 
підготовки спортсменів-членів національних збірних команд України. 

1.2.2. Сприяння взаємозв’язкам між професіональними клубами та 
національними збірними командами України. 

1.2.3.  Визначення вимог до команд волейбольних клубів, гравців, тренерів, 
суддів, керівників та інших посадових осіб, що беруть участь у змаганнях Чемпіонату 
України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд, а також до спортивних 
споруд, на яких проводяться змагання. 

1.2.4. Вживання заходів щодо стимулювання інтересу глядачів до волейболу; 
1.2.5. Підвищення індивідуальної майстерності гравців; 
1.2.6. Розвиток індустрії професіонального волейболу України; 
1.2.7. Сприяння створенню конкурентного середовища у змаганнях 

Чемпіонату України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд на основі чесної 
спортивної боротьби та підвищення якості гри; 

1.2.8. Визначення найсильніших команд для участі у кубках Європейської 
конфедерації волейболу. 

1.3.  Текст Регламенту, зміни та доповнення до нього затверджуються 
Президією. 

1.4.  Для питань, зазначених у част. 1, якщо вони врегульовані цим 
Регламентом, положення інших нормативно-правових актів, що визначають правила 
спортивних змагань з волейболу, не застосовуються, що не заважає застосуванню 
обов’язкових чинних правових норм, що випливають із Відповідного Регламенту. 

1.5.  Професіональні змагання з волейболу охоплюють матчі чемпіонату Ліги. 
 

Стаття 2. Офіційна мова 
2.1. Офіційною мовою цього Регламенту є українська мова. 
2.2. Документи, складені з іноземними гравцями, тренерами мають бути 

складені на двох мовах – українською та англійською. 
2.3. Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 
2.4. Відповідальним за його виконання є Генеральний директор ПВЛУ Льопа 
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Андрій Степанович та учасники змагань. 
 

Стаття 3. Керівництво організацією та проведенням змагань 
3.1. Змагання проводяться ПВЛУ, що не виключає доручення організації 

індивідуальних змагань чи спортивних заходів іншим суб’єктам. 
3.2. Оперативне керівництво організацією та проведенням Змагань Ліги 

здійснює Адміністрація. 
3.3. Клуб/команда, яка виступає в якості клубу-господаря, несе 

відповідальність за поточну організацію змагань Чемпіонату України з волейболу 
серед жіночих та чоловічих команд і несе відповідальність за їх підготовку та 
проведення. Підготовку та проведення змагань Чемпіонату України з волейболу 
серед жіночих та чоловічих команд ПВЛУ може доручити окремим суб’єктам за 
договором. 

3.4. ПВЛУ несе відповідальність за поточну організацію змагань Чемпіонату 
України з волейболу серед жіночих та чоловічих команд і несе відповідальність за їх 
підготовку та проведення.  

 
Стаття 4. Рішення у разі виникнення ситуацій, не передбачених 

Регламентом 
4.1. У разі виникнення ситуацій, не передбачених цим Регламентом, 

Адміністрація має право приймати за ними рішення з подальшим затвердженням 
Президією. Такі рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття публікуються 
на офіційному сайті ПВЛУ та є обов'язковими для всіх учасників змагань. 

4.2. Якщо нічого іншого не випливає з конкретних положень Регламенту, 
що стосуються Ліги, змагання Ліги проводяться згідно Регламенту. 

 

ЧАСТИНА II  
ПРАВОВИЙ РОЗДІЛ 

 
Стаття 5. Взаємовідносини ПВЛУ з ГО ФВУ 
5.1. ПВЛУ є постійним членом ГО ФВУ відповідно до Статуту ГО ФВУ, 

будує свої відносини з нею на основі взаємної поваги, чесності, справедливості, 
визнає Статут ГО ФВУ та виконує рішення ГО ФВУ з питань управління волейболу в 
Україні. 

5.2. У контексті свого правового статусу, встановленого законодавством, та у 
відповідності із делегованими їй повноваженнями, ГО ФВУ має виключні та 
невід’ємні повноваження щодо загального керівництва та контролю за проведенням 
змагань національних збірних команд України, відповідальним за яких вона є. 

5.3. ПВЛУ має делеговані повноваження з окремих питань управління 
волейболу, визначені Договором про організацію та проведення змагань серед 
команд ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ОБ'ЄДНАННЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИХ КЛУБІВ 
«ПРОФЕСІОНАЛЬНА ВОЛЕЙБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ», статутними і 
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регламентними документами ПВЛУ. 
 

Стаття 6. Взаємовідносини ПВЛУ із волейбольними клубами та іншими 
організаціями 
6.1. Взаємовідносини ПВЛУ з волейбольними клубами та іншими 

організаціями регулюються нормативними документами ПВЛУ, окремими 
договорами та угодами, затвердженими Президією, а також чинним законодавством. 

6.2. ПВЛУ не відповідає за зобов'язаннями клубів, так само як і клуби не 
відповідають за її зобов'язаннями, що знаходяться поза межами їхньої взаємодії. 
 

Стаття 7. Права та обов’язки Адміністрації під час проведення змагань 
Ліги 
7.1. Адміністрація є оперативним органом управління змаганнями та виконує 

поточну роботу за напрямами, визначеними органами управління ПВЛУ, у тому 
числі, а також має наступні права: 

7.1.1. Розробляє та затверджує в установленому порядку Регламент, 
Положення про проведення змагання Ліги та інших спортивних заходів; 

7.1.2. Розробляє систему проведення змагань Ліги та інших змагань, і подає на 
затвердження Президії; 

7.1.3. Трактує у разі потреби норми Регламенту та вирішує будь-які спірні 
ситуації, що виникають між клубами, гравцями, тренерами, суддями, лікарями, 
керівниками та іншими посадовими особами та фахівцями клубів; 

7.1.4. На підставі підсумкових результатів змагань Ліги наділяє статусом 
чемпіона України, проводить ротації клубів з Ліг. На підставі місць, зайнятих у 
змаганнях Ліги, подає до ГО ФВУ, клуби, які мають право виступати в відповідно 
до правил, прийнятих ЄКВ участь в єврокубках; 

7.1.5.  Приймає рішення щодо переносу матчів; 
7.1.6. Визначає місця проведення матчів змагань Ліги та інших змагань; 
7.1.7. Проводить реєстрацію та ліцензування гравців, тренерів та інших 

офіційних осіб, приймає іменні заявки; 
7.1.8. Здійснює дозаявки гравців, тренерів та інших офіційних осіб; 
7.1.9. Вирішує питання щодо переходу гравців з одного клубу до іншого; 
7.1.10. Отримує фінансову, матеріальну, технічну, методичну та іншу 

підтримку, надану для проведення змагань Ліги та інших спортивних заходів з різних 
не заборонених чинним законодавством джерел; 

7.1.11. Проводить сертифікацію спортивних баз до проведення змагань Ліги та 
інших змагань; 

7.1.12. Призначає 1, 2 суддів на змагання Ліги та інших змагань за поданням 
Арбітражної комісії ГО ФВУ та контролює їх роботу; 

7.1.13. Публікує на офіційному сайті ПВЛУ у встановлені терміни доповнення 
та зміни до цього Регламенту, Положення про змагання, а також терміни та місце 
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проведення змагань Ліги та інших змагань; 
7.1.14. Має виняткові права на використання найменування змагань Ліги, її 

символіки, на розміщення реклами товарів, робіт та послуг у місцях проведення 
матчів змагань, на визначення статусів офіційних виробників спортивного 
екіпірування, спортивного обладнання та інвентарю, спортивного харчування та 
напоїв, що використовуються на змаганнях Ліги, а також інших прав на використання 
найменування змагань Ліги та його символіки, так чи інакше пов'язаних зі статусом 
організатора таких змагань та інших спортивних заходів організованих ПВЛУ; 

7.1.15. Виконує інші обов’язки в межах статутної діяльності за дорученням 
Президента та органів управління ПВЛУ; 
 

Стаття 8. Взаємовідносини Клубів із ПВЛУ 
8.1. Клуби, що беруть участь у змаганнях Ліги, та інших змагань виконують 

обов'язки та несуть відповідальність за дії/бездіяльності своїх посадових осіб та 
гравців відповідно до норм цього Регламенту, Положення про змагання Ліги, окремих 
договорів з ПВЛУ, а також чинного законодавства. 
 

Статья 9. Права Клубів 
9.1. Клуб, за дотриманням вимог цього Регламенту має право: 
9.1.1. Заявляти свою Команду для участі у змаганнях Ліги, та інших змагань; 
9.1.2. Бути співорганізатором «домашніх» матчів змагань Ліги та інших 

змагань; 
9.1.3. За підсумками виступів Команди/Клубу минулого сезону у змаганнях 

Ліги виступати у міжнародних змаганнях; 
9.1.4. Отримувати фінансову, матеріальну, технічну, методичну та іншу 

підтримку, надану для участі та проведення змагань Ліги та інших спортивних 
заходів з різних не заборонених чинним законодавством джерел; 

9.1.5. Здійснювати діяльність з маркетингу та комунікацій у межах своїх 
повноважень відповідно до цього Регламенту, Положення про змагання Ліги та 
окремих договорів. Здійснювати інші права відповідно до чинного законодавства. 
 

Стаття 10. Обов'язки Клубів 
10.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту, Положення про змагання Ліги та 

інших нормативних актів ПВЛУ. 
10.2. Дотримуватись регламентів та положень міжнародних спортивних 

організацій за участю клубів у міжнародних змаганнях. 
10.3. Визнавати рішення уповноважених органів ПВЛУ, прийняті ними 

відповідно до їхньої компетенції. 
10.4. Направляти гравців, тренерів та інших осіб у розташування національної 

збірної команди України за запитом ГО ФВУ. 
10.5. При оформленні трудових правовідносин з Гравцями та Тренерами 
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керуватися трудовим законодавством України та використовувати затверджену 
Президією типову форму трудового договору/контракту/угоди між Клубом та 
Гравцем. 

10.6. Нести відповідальність за поведінку своїх глядачів (вболівальників 
команди), Офіційних осіб Клубу, будь-якої іншої особи, яка виконує певну роботу на 
матчі Ліги від імені Клубу. 

10.7. Як співорганізатор «домашніх» матчів змагань Ліги та інших змагань 
нести відповідальність за сприяння у проведенні допінг-контролю, включаючи (але 
не обмежуючись) забезпечення безперешкодного доступу інспекторів допінг-
контролю до гравців на об'єкті проведення змагань, допомога в обладнанні пункту 
допінг-контролю відповідно до вимог цього Регламенту. 

10.8. При укладанні (в т.ч. на стадії переговорів)/ зміні/ припиненні цивільно-
правових та/або трудових відносин з гравцями/тренерами користуватися послугами 
лише ліцензованих Спортивних агентів ГО ФВУ або в окремих випадках визначених 
Положенням про діяльність спортивних агентів ГО ФВУ, ліцензованих агентів ФІВБ. 

10.9. Дотримуватися інших обов'язків, передбачених Регламентом. 
 

Стаття 11. Права гравців 
11.1. Гравці мають право на: 
11.1.1. Участь у змаганнях Ліги та інших змагань в порядку, встановленому 

Правилами гри у волейбол, цим Регламентом, Положенням про змагання Ліги, 
локальними нормативними актами ПВЛУ; 

11.1.2. Включення до складу національних збірних команд України 
відповідно до вимог Мінмолодьспорту; 

11.1.3. Отримання спортивних розрядів та спортивних звань при виконанні 
норм та вимог Єдиної спортивної класифікації; 

11.1.4. Укладання трудового/цивільно-правового договору/котратку/угоди в 
порядку, встановленому в нормативних документах ПВЛУ та законодавством 
України. 

11.1.5. Медичне страхування у порядку, встановленому нормами ПВЛУ; 
11.1.6. Здійснення інших прав відповідно до законодавства України. 

 
Стаття 12. Обов'язки гравців 
12.1. Гравці зобов'язані: 
12.1.1. Дотримуватися цього Регламенту та Положення про змагання Ліги, 

регламенти та положення міжнародних спортивних організацій з волейболу, кодекс 
ВАДА, а також вимоги ГО ФВУ, ПВЛУ, оформлені в іншому вигляді, у тому числі у 
вигляді рішень та ухвал Президії, Адміністрації, Апеляційної комісії. Дотримуватись 
умов укладених угод, локальних нормативних актів Клубу, що містять норми 
трудового права; 
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12.1.2. Не укладати нових договорів з іншими Клубами і організаціями, які 
знаходяться на території України та за кордоном, протягом строку чинного трудового 
договору/контракту/угоди з Клубом без згоди останнього; 

12.1.3. Брати участь у показових матчах, Матчах Зірок, інших офіційних 
заходах ПВЛУ та офіційних міжнародних іграх за національні збірні команди 
України, на які в установленому порядку було отримано виклик; 

12.1.4. Не використовувати заборонені у спорті субстанції та методи, не 
вчиняти інших порушень антидопінгових правил, бути доступним для тестування, як 
у змагальний, так і позазмагальний періоди. Не співпрацювати зі спеціалістами 
(тренерами, медичним та адміністративним персоналом), щодо яких є обґрунтована 
підозра у використанні заборонених субстанцій та/або заборонених методів без 
підстав. 

12.1.5. Нести матеріальну, дисциплінарну, моральну відповідальність за 
допущені порушення та провини відповідно до чинного законодавства, Правил гри 
волейбол, цього Регламенту, Дисциплінарного кодексу та локальних нормативних 
актів ПВЛУ; 

12.1.6. Поводитися на спортивному майданчику та поза її межами відповідно 
до високих вимог честі, моралі, чесної гри та етики та утримуватися від завдання, як 
матеріальної, так і моральної шкоди Клубу, ПВЛУ та волейболу в цілому; 

12.1.7. Перед початком сезону пройти співбесіду з представниками Клубу з 
чинних Правил гри у волейбол та їхніх останніх змін, а також ознайомитися з 
вимогами Регламенту ПВЛУ; 

12.1.8. Не отримувати самому або через своїх родичів та довірених осіб 
жодних грошових винагород чи майнових вигод від будь-яких громадян чи 
організацій за досягнення результату у матчах Ліги та інших змагань неспортивним 
методом чи спробу іншим чином вплинути на результат якогось спортивного 
змагання Ліги чи серії матчів інших змагань, негайно повідомляючи про подібні 
факти тренеру або Генеральному менеджеру Клубу та/або керівництву ПВЛУ, 
Адміністрації; 

12.1.9. Утримуватися у своїх публічних та приватних виступах від поширення 
негативної та/або критичної інформації на адресу ПВЛУ, її посадових осіб, інших 
гравців та інших учасників змагань Ліги та інших спортивних заходів; 

12.1.10. Не компрометувати статус Гравця (не зловживати спиртними 
напоями, не курити, не поганословити, не хуліганити), загалом, а також при 
спілкуванні з уболівальниками або в їх присутності; 

12.1.11. Не вчиняти дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні, 
(що порушують права, свободи та законні інтереси людини та громадянина 
незалежно від її статі, раси, національності, мови, походження, майнового та 
посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, 
приналежності до громадських об'єднань або будь-яких соціальних груп) стосовно 
інших гравців команди, гравців команди суперників, членів їх сімей, а також до 
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вболівальників та глядачів змагань Ліги та інших спортивних заходів; 
12.1.12. Не брати участь прямо чи опосередковано через третіх осіб у іграх, 

букмекерських конторах та парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в 
яких є отримання виграшу від вгаданого результату змагання Ліги, що проводиться 
ПВЛУ; 

12.1.13. Дотримуватися етичних норм у галузі професіонального волейболу та 
спорту в цілому; 

12.1.14. Дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки, вимог, 
встановлених цим Регламентом, іншими нормативними актами ПВЛУ, ФІВБ, ЄКВ, 
ГО ФВУ та міжнародним спортивним співтовариством; 

12.1.15. Утримуватися від дій здатних завдати шкоди діловій репутації ФІВБ, 
ЄКВ, ГО ФВУ, ПВЛУ, членів ПВЛУ та Клубів, а також діяльності цих організацій; 

12.1.16. Не вступати в змову з будь-якими особами з метою впливу на чесний 
результат змагання Ліги та інших змагань; 

12.1.17. Проявляти толерантність до людей незалежно від їх статі, 
національності, віросповідання, політичної орієнтації, виявляти повагу до звичаїв та 
традицій народів, які проживають на території України та інших країн, враховувати 
культурні та інші особливості різних етнічних, соціальних груп та конфесій; 

12.1.18. У разі виникнення спорів між будь-якими фізичними та юридичними 
особами, які беруть участь або мають відношення до змагань Ліги, інших змагань 
вирішувати їх відповідно до цього Регламенту; 

12.1.19. З’являтися на тренувальні заходи у призначений Головним тренером 
день та час. 

12.1.20. При здійсненні переходів (в т.ч. і тимчасових) з одного Клубу в 
інший, а також під час укладання (в т.ч. на стадії переговорів)/ зміні/ припиненні 
правовідносин з Клубом користуватися послугами лише ліцензованих Спортивних 
агентів ГО ФВУ або в окремих випадки визначених Положенням про діяльність 
спортивних агентів ГО ФВУ, ліцензованих агентів ФІВБ. 

12.1.21. Виконувати інші обов'язки відповідно до Регламенту, Положень та 
законодавства України. 
 

Стаття 13. Допуск клубів в змаганнях Ліги 
13.1. Клуб допускається до змагань Ліги при виконанні всіх перелічених умов 

та наданні необхідних документів: 
13.1.1. Відсутність будь-якої фінансової заборгованості щодо ФІВБ, ЄКВ, ГО 

ФВУ, ПВЛУ. 
13.1.2. Письмове підтвердження Клубу про фінансову спроможність на участь 

у змаганнях Ліги, перевірене на підставі вимог до звітності, визначених Президією, та 
представлена клубом до 15 червня поточного року; 

13.1.3. Звернення Клубу з листом до ПВЛУ за встановленою формою; 
13.1.4. Надання засвідчених копій установчих документів Клубу (статут, 

установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про постановку на 
облік у податковому органі, витяг з ЄДРПОУ); 
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13.1.5. Відсутність фінансової заборгованості понад три місяці за 
розрахунками Клубу з Гравцями, іноземними гравцями, членами Тренувального 
штабу, офіційними особами або іншими клубами станом на ІІ квартал поточного року 
(Додаток №2). 

13.1.6. Зазначення суми належних фінансових зобов'язань Клубу перед 
Гравцями, іноземними гравцями, членами Тренувального штабу або іншими клубами, 
включаючи колишніх гравців та членів Тренувального штабу Клубу, офіційними 
особами станом на 30 червня кожного року (фінансовий план на сезон), починаючи з 
сезону 2023/2024 років. 

13.1.7. Розпоряджатися сертифікованим спортивним об'єктом, в якому 
команда проводитиме матчі, згідно з розкладом матчів, встановленим Адміністрацією 
про що Клуб має надати копію договору оренди або документа про власність на 
сертифіковану спортивну споруду. 

13.1.8. Пройшов ліцензування та реєстрацію, відповідно до Положення про 
проведення змагань та цього Регламенту.  

13.1.9. Сплата заявочного внеску, передбаченого Регламентом.  
13.1.10. Обов'язкова наявність і використання системи обробки ігрових дій 

спортсменів команд із застосуванням програми DataVolley 4Pro. 
13.2. Президія на прохання Клубу може продовжити термін погашення 

фінансової заборгованості до 30 вересня поточного року. У разі несплати Клубом 
протягом цього терміну, Клуб не буде допущений до змагань Ліги. 

13.3. Якщо клуб не відповідає будь якій із вимог, викладених у ст. 13, 
Адміністрація або Президія може відмовити у ліцензуванні Клубу та допуску до 
участі в змаганнях Ліги. 

13.4. У випадку, якщо Клуб був допущений до участі в змаганнях Ліги, як 
відповідає вимогам, викладеним у ст. 13 на підставі неправдивих заяв, зроблених 
Клубом, Президія може не дозволити Клубу брати участь у змаганнях Ліги в 
поточному сезоні або виключити клуб зі змагань Ліги впродовж сезону. 

13.5. Президія може заборонити Клубу грати в Лізі в поточному сезоні у 
випадку, якщо Клуб не погасив фінансової заборгованості, згідно пункту 13.2. або 
перестав відповідати обов’язковим умовам по допуску клубу, передбачених ст.13.  

13.6. Кожен Клуб оцінюється Президією впродовж сезону на виконання умов, 
викладених у ст. 13. У випадку, якщо Президія вирішить, що Клуб не відповідає будь 
якій з умов для участі в змаганнях Ліги, Президія письмово повідомить Клуб про 
будь яку невідповідність умовам ст.13. 

13.7. Рішення про недопущення Клубу до участі в Лізі або виключення Клубу 
зі змагань впродовж сезону приймаються рішенням Президії за поданням 
Адміністрації. Рішення Президії є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 
Стаття 14. Допуск нових клубів в змаганнях Ліги 
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14.1. Клуб, який не брав участь в попередньому Чемпіонаті Ліги, може бути 
допущений до змагань за виконання двох наступних умов: 

14.1.1. Виконання всіх пунктів, зазначених у ст. 13. 
14.1.2. Якщо клуб зайняв 1 або 2 місце в підсумковій класифікації Вищої ліги. 
14.2. Для участі в чемпіонаті Ліги Клуб подає заявку на вступ до ПВЛУ. 
14.3. Клуб подає заявку на прийом до ПВЛУ не пізніше 20 травня поточного 

року, в якому він має намір брати участь у змаганнях Ліги. Заява подається в 
письмовій формі до Президії. Разом із заявою клуб зобов’язаний зробити заяву про 
те, що відомий з умовами для допуску до Ліги, викладених у ст. 13 Регламенту, і 
заяву про те, що клуб докладатиме всіх зусиль для забезпечення того, щоб клуб 
відповідав умовам, викладеним у ст. 13 Регламенту, до розгляду заявки Президією. 

14.4. У разі, якщо жоден із клубів Вищої ліги, який посів 1 або 2 місце, не 
відповідає зазначеним вимогам, або відмовляється від можливості приєднатися до 
змагань Ліги, Президія має право на власний розсуд вибрати клуб, що може бути 
допущений до змагань Ліги з інших клубів, які брали участь в іграх Вищої Ліги або 
залишити в складі Ліги клуби, які почіли останнє та передостаннє місце в поточному 
Чемпіонаті Ліги. Порядок у підсумковій класифікації Вищої ліги наприкінці сезону 
значення не має. Президія повідомляє обраний клуб про можливість приєднання до 
змагань Ліги, в той же час Клуб має подати заявку впродовж 7 днів з дати отримання 
повідомлення. 

14.5. У випадку, якщо після закінчення сезону Ліги кількість команд, 
дозволених для участі в змаганнях Ліги в поточному сезоні є непарною, Президія має 
право допустити більше одного клубу до змагань Ліги, за умови ст. 15. Якщо 
Президія вирішує допустити більше одного клубу до участі в Лізі, порядок допуску 
визначається відповідно до правил, викладених у ст. 13. 

14.6. З моменту подання клубом заявки на допуск до Ліги, клуб буде 
перевірятися Адміністрацією щодо відповідності клубу умовам для участі в Лізі. У 
рамках перевірки, зокрема Клуб, може надати додаткову інформацію або документи, 
що підтверджують, що клуб відповідає умовам для участі в Лізі. 

14.7. У разі позитивної перевірки заявки клубу Вищої ліги Президією, 
Адміністрація до 05 червня подає Президії заяву про допуск до змагань ліги нового 
клубу. Остаточне рішення про допуск нового клубу до ігор Ліги приймається 
Президією у формі рішення, але не пізніше 30 червня. 

 
Стаття 15. Порядок реєстрації та ліцензування команди 
15.1. Допуск команд до змагань проводиться Адміністрацією та 

затверджується Президією. 
15.2. Не пізніше, ніж за 25 робочих днів до початку змагань Ліги, 

Адміністрація здійснює реєстрацію та ліцензування Команди. 
15.3. Реєстрація та ліцензування Команд для участі у змаганнях Ліги 

здійснюється Адміністрацією згідно із затвердженим графіком. Для кожного Клубу 
окремо визначається дата та час для прийому документів. Про дату та час подання 
документів Клуби інформуються не пізніше 01 серпня поточного року. 

15.4. У призначений день та час представник Клубу з повним пакетом 
необхідних документів зобов'язаний прибути до Адміністрації. 
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15.5. Після проходження реєстрації та ліцензування та отримання від ПВЛУ 
рахунку для оплати заявочного внеску Клуб зобов'язаний протягом 7 робочих днів, 
але не пізніше 20.09.2023 року перерахувати до ПВЛУ іменний заявочний внесок, 
сума якого визначається відповідно до цього Регламенту. Ця стаття вступає в дію 
починаючи з сезону 2023/2024 років. 

15.6. У разі відсутності оплати відповідно до цієї статті протягом 
встановленого терміну Команда не допускається до змагань Ліги. 

15.7. Положеннями про проведення Змагань можуть встановлюватися 
додаткові вимоги до Клубів та/або гравців щодо надання необхідних документів для 
реєстрації та ліцензування. 
 

Стаття 16. Документи для реєстрації та ліцензування команди 
16.1. Для реєстрації та ліцензування команди до участі у змаганнях Ліги 

Клубом надаються такі документи: 
16.1.1. заявочний аркуш, підписаний всіма спортсменами і лікарем, 

затверджений керівником клубу, регіональним осередком (відокремленим 
підрозділом) ГО ФВУ та управлінням з питань фізичної культури і спорту відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці України та допуском медичної установи 
незалежно від форм власності (який/яка має відповідну ліцензію МОЗ України), де 
проводився поглиблений медичний огляд; 

16.1.2. діючі ліцензії на всіх учасників (гравців, тренерів, лікарів, масажистів 
та ін.), а також документи на новооформлюваних учасників відповідно до вимог 
цього Регламенту; 

16.1.3. декларація за встановленою формою (Додаток № 2) про відсутність 
заборгованості перед Гравцями, які є гравцями національної збірної України у 
поточному сезоні та іноземними Гравцями та іншими, які мали з Клубом контракти 
та внесені до заявки команди у попередньому сезоні. 

16.1.4. інформаційну довідку про клуб та команду (в електронному вигляді). 
16.1.5. кольорове фото команди. 

 
Стаття 17. Ліцензування гравців 
17.1. Право на участь у змаганнях Ліги надається особам, які мають чинну 

ліцензію відповідної категорії на поточний спортивний сезон (при пред'явленні 
заявки клубу з візою Адміністрації про допуск). 

17.2. Мінімальний вік Гравців, що ліцензуються, затверджується 
«Положенням про змагання Ліги» на кожен рік. 

17.3. Для оформлення ліцензії на право участі гравця у змаганнях Ліги вперше 
до Адміністрації необхідно подати: 

17.3.1. заява Гравця за встановленою формою з обов'язковою вказівкою адреси 
особистої електронної пошти та мобільного телефону; 

17.3.2. паспорт громадянина України, ID-картка, свідоцтво про народження; 



12  

17.3.3. персональне кольорове фото Гравця; 
17.3.4. анкету Гравця; 
17.3.5. сертифікат та Декларація спортсмена про проходження антидопінгової 

програми. 
 

Стаття 18. Умови Ліцензування гравця 
18.1. Гравці підлягають ліцензуванню ПВЛУ за виконання наступних умов: 
18.1.1. Наявність трудового договору або цивільно-правового 

договору/контракту про надання послуг між Гравцем та Клубом; 
18.1.2. Відсутність обмежень за станом здоров'я для професійної спортивної 

діяльності; 
18.1.3. Виконання норм ПВЛУ, ГО ФВУ, ЄКВ та ФІВБ щодо Ліцензування, 

переходу, трансферу та зміни Волейбольного громадянства; 
18.1.4. Згода з усіма статтями Регламенту та Положенням про змагання Ліги; 
18.2. Для іноземних гравців, окрім умов, передбачених в п. 18.2., необхідно 

надати наступні документи: Додаткові умови для допуску Іноземних гравців: 
18.2.1. міжнародний трансферний сертифікат, який діє, можуть бути заявлені 

за Команди Ліги. 
18.2.2. Паспортний документ іноземного гравця або посвідчення особи без 

громадянства. 
18.3. Клубам дозволяється перезаявляти Іноземних гравців відповідно до 

Положення про змагання Ліги на поточний сезон. При цьому на гравця, що 
перезаявляється, до Адміністрації повинен надійти трансфер, затверджений ФІВБ, і 
декларація про відсутність заборгованості Клубу перед гравцем, що відзаявляється, у 
ГО ФВУ повинна бути зроблена оплата, передбачена Регламентом (Додаток № 1). Без 
трансфера ФІВБ, а в деяких випадках, відповідного дозволу національної федерації та 
оплати внесків, гравець, що перезаявляється, до ігор Ліги не допускається. 

18.4. Усі гравці для проходження реєстрації для участі в змаганнях Ліги 
повинні пройти освітній антидопінговий онлайн-курс, розроблений Національним 
антидопінговим центром України (НАДЦУ), та надати Сертифікат про проходження 
у Адміністрацію, а також підписати та надати у Адміністрацію підписану Декларацію 
спортсмена – учасника спортивного заходу, що проводиться під егідою ПВЛУ. 
Форму декларації подано в Додатках до Антидопінгової освітньої стратегії ПВЛУ. 

18.5. Іноземні гравці, які не володіють українською мовою, можуть пройти 
освітній антидопінговий курс, розроблений Національною антидопінговою 
організацією своєї країни, або ADeL by WADA, або FIVB Play Clean. 
 

Стаття 19. Умови допуску персоналу команди 
19.1 Персонал команди допускається до змагань за виконанням наступних 

умов та наданням відповідних документів: 
19.1.1. Оформлення допуску Тренерів для участі в змаганнях Ліги проводиться 

на підставі чинної ліцензії/сертифіката. 
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19.1.2. Оформлення ліцензій лікарів для участі у змаганнях Ліги проводиться 
на підставі диплома про вищу медичну освіту та чинного сертифікату за 
спеціальністю («Лікувальна фізкультура та спортивна медицина»). 

19.1.3. Оформлення ліцензії масажиста для участі в змаганнях Ліги 
проводиться на підставі диплома про середню медичну або вищу фізкультурну освіту 
та чинний сертифікат за спеціальністю «масаж». 

19.1.4. Паспорт громадянина України, ID-картка. 
19.1.5. Паспортний документ іноземних тренерів, статистиків, медичних 

працівників, адміністративних працівників клубів, менеджерів команд/клубів. 
19.2. Весь персонал для проходження реєстрації для участі в змаганнях Ліги 

повинні пройти освітній антидопінговий онлайн-курс, розроблений Національним 
антидопінговим центром України (НАДЦУ), та надати Сертифікат про проходження 
у Адміністрацію, а також підписати та надати у Адміністрацію підписану Декларацію 
– учасника спортивного заходу, що проводиться під егідою ПВЛУ. Форму декларації 
подано в Додатках до Антидопінгової освітньої стратегії ПВЛУ. 

19.3. Іноземний персонал, який не володіє українською мовою, може пройти 
освітній антидопінговий курс, розроблений Національною антидопінговою 
організацією своєї країни, або ADeL by WADA, або FIVB Play Clean 
 

Стаття 20. Реєстрація та зберігання ліцензій 
20.1. Усі ліцензії підлягають щорічній перереєстрації. 
20.2. Ліцензії оформляються у двох примірниках. Перший екземпляр з 

підписом та печаткою ПВЛУ передається до Клубу, другий – зберігається у ПВЛУ. 
20.3. Дані про гравців та офіційних осіб заносяться в електронну базу даних, 

їх реєстрація та ліцензування відбувається в електронному вигляді з оприлюдненням 
на офіційному сайті ПВЛУ. 
 

Стаття 21. Оплата за ліцензії Іноземних гравців 
21.1. Вартість щорічного оформлення Іноземного гравця визначається 

Регламентом на поточний сезон, згідно Додатку №1. 
 

Стаття 22. Обмеження на оформлення ліцензій та санкції за порушення 
правил оформлення ліцензій 

22.1. Ліцензії не можуть бути оформлені на Гравців, які отримали українське 
громадянство, та не надали документи про відсутність реєстрації у федерації 
волейболу первинного громадянства у разі, якщо раніше не виступали в офіційних 
змаганнях своєї країни. 

22.2. Ліцензії не можуть бути оформлені на Гравців, які отримали українське 
громадянство, але раніше виступали в чемпіонатах інших країн і не пройшли 
процедуру зміни волейбольного громадянства. 

22.3. Ліцензії не можуть бути оформлені на Гравців, раніше вже ліцензованих 
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ПВЛУ. 
22.4. Ліцензії не можуть бути оформлені на осіб, які не надали повного пакета 

документів. 
 

Стаття 23. Дозаявка (перезаявка) гравців 
23.1. Дозаявляти Гравців (нових або для яких не потрібно оформлення 

переходу) для участі в змаганнях Ліги дозволяється до 26 лютого (жіночі команди), 
05 березня (чоловічі команди) поточного сезону, і не пізніше ніж за добу до початку 
чергового матчу Ліги. 

23.1.1. Дозаявляти Гравців, які достроково без поважних причин, в 
односторонньому порядку розірвали контракт/договір/угоду із Клубом – учасником 
Ліги, можна у строк до 26 лютого (жіночі команди), 05 березня (чоловічі команди) 
2023 року. Підтвердження про виплату компенсації Гравцем на користь Клубу 
відповідно до Контракту є обов'язковим. 

23.2. Перезаявляти Гравців дозволяється до 26 лютого (жіночі команди), 05 
березня (чоловічі команди) поточного сезону, але не пізніше ніж за добу до початку 
чергової гри; Іноземних гравців в Змаганнях Ліги – термін, встановлений 
Положенням про змагання Ліги з урахуванням встановленого ліміту Гравців. Допуск 
здійснюється згідно зі ст.27 цього Регламенту. 

23.3. Будь-який Клуб у ході змагань Ліги може заявляти заграних в інших 
Клубах Гравців за умови дотримання вимог чинного Регламенту щодо оформлення 
переходів. У разі перехід (тимчасовий чи повний) оформляється не пізніше терміну 
встановленого Положенням про змагання і лише відповідно до ст.27 Регламенту. 

23.4. Перезаявка Гравців на Гру серед 14 гравців не дозволяється. При заявці 
на гру менше 14 гравців дозволяється на передодні гри, а дозаявляти до числа 14 
гравців, включених в іменну заявку, але не пізніше, ніж за 12 годин до чергової гри. 

23.5. Обов'язковою умовою для здійснення дозаявок та перезаявок є 
відсутність боргів перед ПВЛУ. 

 

Стаття 24. Право безоплатного відвідування змаганнь Ліги 
24.1. Заслужені майстри спорту України та Заслужені тренери України мають 

право проходу на змагання при пред'явленні посвідчення ЗМСУ або ЗТУ. Цим 
правом володіють також особи, що нагороджені Почесним Знаком або Відзнакою ГО 
ФВУ. 
 

Стаття 25. Визначення Першого клубу 
25.1. На момент набуття чинності цим Регламентом, за винятком випадків, 

коли Перший клуб вже визначено: 
- статус Першого клубу для гравця отримує Клуб, до виступу за Команди 

якого допущено цей Гравець, за винятком випадків, коли Гравець перебуває в 
тимчасовому переході; 



15  

- для Гравців, які перебувають у тимчасовому переході, статус Першого 
клубу отримує Клуб, з якого здійснено тимчасовий перехід; 

- для Гравців, які виступають за трансферним сертифікатом ФІВБ в 
іноземних клубах, статус Першого клубу отримує Клуб, за Команду якого був 
заявлений гравець перед від'їздом за кордон; 

- для Гравців, які не виступали протягом одного або декількох сезонів у 
змаганнях Ліги, статус Першого клубу отримує Клуб, за Команди якого був 
допущений даний гравець в останньому сезоні, за винятком випадків, коли гравець 
перебував у тимчасовому переході. 

25.2. Під час укладання Контракту/договору/угоди з Гравцем статус Першого 
клубу щодо даного гравця може бути змінено. Для цього клуб має надати до 
Адміністрації наступні документи: 

25.2.1. згода колишнього Першого клубу на передачу прав; 
25.2.2. клопотання Нового клубу; 
25.2.3. згода Гравця на зміну Першого клубу; 
25.2.4. копію документа про перерахування до Першого клубу фінансового 

внеску. 
25.3. Для гравця, Перший клуб який знявся зі змагань Ліги, статус Першого 

клубу щодо даного Гравця отримує ПВЛУ. 
 

Стаття 26. Оренда гравців 
26.1. При оренді гравця/ів договір (угода, контракт) між клубами про оренду, 

має бути зареєстрований у ПВЛУ. 
26.2. Протягом сезону 2022/2023 років орендований гравець/ці має/ють право 

повернутись до команди-орендодавця після припинення дії договору оренди, але не 
пізніше 26 лютого (жіночі команди), 05 березня (чоловічі команди) 2023 року.  

 
Стаття 27. Переходи 
27.1. Право на перехід з одного Клубу в інший мають усі Гравці, які не мають 

заборгованості перед ПВЛУ. 
27.2. Кожен перехід Гравця з одного Клубу до іншого розглядається та 

затверджується Адміністрацією. 
27.3. Перехід може бути тимчасовим (датованим) для Гравців, які мають 

чинний Контракт/договір/угоду з Клубом, що є учасником змагань Ліги. На час 
такого переходу укладається тристороння угода (клуб-гравець-клуб), яка регулює 
взаємини сторін, їх права та обов'язки. 

27.4. Гравці, які мають дискваліфікацію (як безумовну, так і умовну), 
затверджену Президією, Адміністрацією, а також відсторонені від участі у змаганнях 
Ліги, втрачають право на перехід до іншого Клубу до закінчення терміну 
дискваліфікації або усунення. 

27.5. При затвердженні переходу Гравця з одного Клубу до іншого до його 
ліцензії вносяться відповідні зміни. 
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Стаття 28. Умови переходів 
28.1. Гравці, які не мають чинного договору/контракту/угоди з Клубом 

учасником змагань Ліги, не допускаються до змагань Ліги і не мають права не 
перехід. 

28.2. За наявності у Гравця чинного договору/контракту/угоди з Клубом 
Адміністрація розглядає заяву про перехід лише за згодою трьох зацікавлених сторін 
(колишній клуб – гравець – новий клуб). 

28.3. Оформлення переходу Гравців, які достроково без поважних причин, 
односторонньо розірвали договір/угоду/контракт з Клубом - учасником змагань Ліги, 
можна в строк з 31 травня по 20 червня кожного року. Підтвердження про виплату 
компенсації гравцем на користь Клубу обов'язково у тому випадку, якщо 
договором/котрактом/угодою передбачена компенсація. 

 
Стаття 29. Адміністрація, яка здійснює переходи 
29.1. Необхідною умовою для оформлення переходу є відсутність 

заборгованості у нового клубу перед ПВЛУ. 
29.2. Для оформлення переходів Президія надає повноваження Адміністрації 

для здійснення переходів. 
29.3. Документи з переходів Гравців приймаються Адміністрацією у період із 

01 червня до дати, визначеної Положенням про змагання Ліги на поточний рік. 
 

Стаття 30. Строки розгляду документів щодо переходів 
30.1. Адміністаріція зобов'язана розглянути документи, що надійшли, 

протягом 7 (семи) робочих днів і прийняти рішення щодо даного переходу. 
30.2. Клуб, з якого йде Гравець, і до якого надійшов офіційний запит від 

нового клубу, зобов'язаний впродовж 10 (десяти) робочих днів дати останньому 
офіційну відповідь. У разі відсутності такої відповіді у встановлені терміни питання 
про перехід гравця контракт/договір/угода, яка завершується, розглядається 
Адміністрацією без думки колишнього клубу (без урахування інформації про 
наявність/відсутність Контракту/договору/угоди). Термін дії 
Контракту/договору/угоди в цьому випадку визначається за попередньою командою, 
де був заявлений даний Гравець. 
 

Стаття 31. Необхідні документи для оформлення переходу 
31.1. При оформленні переходу до Комісії з переходів подаються такі 

документи: 
31.1.1. заява гравця; 
31.1.2. письмове підтвердження клубу та гравця про припинення дії договору, 

угоди або контракту (при його наявності) або рішення суду про розірвання 
(припинення дії) договору, угоди або контракту між попереднім клубом та гравцем 
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або дострокове припинення тимчасового переходу. 
31.1.3. паспорт громадянина України, ID-картка (в електронному вигляді) або 

паспорт іноземця; 
31.1.4. ліцензія гравця. 
31.1.5. копія Контракту/гравця/договору гравця з клубом та інші документи. 
31.1.6. сертифікат та Декларація спортсмена про проходження антидопінгової 

програми. 
31.2. Дані про гравців заносяться в електронну базу даних, їх реєстрація та 

ліцензування відбувається в електронному вигляді з оприлюдненням на офіційному 
сайті ПВЛУ. 
 

Стаття 32. Обмеження, що накладаються на гравців, які вчинили перехід 
32.1. Гравці, які отримали трансферний сертифікат для виступу за іноземний 

клуб у строки, зазначені в трансферному сертифікаті, не мають права виступати 
одночасно за два клуби - закордонний та вітчизняний, за винятком випадків 
дострокового припинення дії трансферного сертифіката згідно з діючим Положенням 
ФІВБ. 

32.2. Іноземні гравці, які оформили в установленому ФІВБ порядку 
трансферні сертифікати на право виступати в змаганнях Ліги, не можуть у ці ж 
терміни брати участь у змаганнях з волейболу інших країн, за винятком випадків 
дострокового припинення дії трансферного сертифікату. 

 

Стаття 33. Заявочний внесок 
33.1. При щорічному оформленні Заявочного аркушу на свої Команди Клуб 

одноразово в сезон сплачує до ПВЛУ Заявочний внесок (Додаток №1). 
33.2. Ця сума оплачується Клубом до/після затвердження Адміністрацією 

Заявочного аркушу та отримання від ПВЛУ рахунку на оплату заявочного внеску, але 
не пізніше встановленого терміну. 
 

Стаття 34. Право на компенсацію 
34.1. Гравець, який закінчив (припинив) навчання в ДЮСШ, УФК, дитячому 

ліцеї, коледжі або іншому державному, комунальному спортивному закладі, в якому 
готують гравців для національних збірних, збірних областей, має право на перехід до 
іншого, ніж в якому грав на період навчання, клубу, за умови сплати спортивному 
закладу, де він навчався, компенсації (благодійного внеску, внеску на розвиток 
спорту тощо) тільки один раз у розмірі 40 000,00 (Сорок тисяч) гривень для ДЮСШ. 
Для УФК, дитячого ліцею, коледжу або іншого державного, комунального 
спортивного закладу – у розмірі 70 000,00 (Сімдесяти тисяч) гривень до проходження 
поточної реєстрації та ліцензування; 

34.2. Право на отримання компенсації тільки один раз при припиненні терміну 
дії договору, угоди або контракту між клубом та гравцем отримує клуб, який вперше 
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офіційно зареєстрував гравця для участі в чемпіонаті з волейболу, далі - перший 
клуб. Розмір компенсації становить 100 000,00 (Сто тисяч) гривень для гравців 
національної збірної команди, для гравців молодіжної збірної розмір компенсації 
становить 70 000, 00 (Сімдесят тисяч) гривень, але при умові, що гравець мав діючий 
договір, угоду або контракт з першим клубом до кінця поточного чемпіонату, 
змагання Ліги з волейболу. 
 

Стаття 35. Розрахунок заявочного внеску 
35.1. Оплата Заявочного внеску протягом змагань Ліги проводиться один раз. 

 
Стаття 36. Санкції при оформленні ліцензій 
36.1. За надання неправдивої інформації при оформленні ліцензій до осіб, 

винних у цьому, застосовуються санкції згідно з Додатком № 3. 
36.2. Штрафи, зазначені у цій статті, підлягають перерахуванню на 

розрахунковий рахунок ПВЛУ впродовж 7 (семи) робочих днів з моменту 
виставлення рахунку Клубу. 
 

Стаття 37. Зміна спортивного громадянства 
37.1. Умови щодо зміни спортивного громадянства визначаються 

"Спортивним Регламентом ФІВБ". 
 

Стаття 38. Міжнародний трансферний сертифікат ФІВБ 
38.1. Для виступу у закордонному клубі необхідно отримати міжнародний 

трансферний сертифікат, затверджений ФІВБ. 
 

Стаття 39. Умови отримання трансферного сертифікату 

39.1. На отримання трансферного сертифікату можуть претендувати Гравці, 
які досягли 18 років. 

39.2. Дискваліфіковані ПВЛУ Гравці з терміном дискваліфікації, втрачають 
право на отримання трансферного сертифіката. 

39.3. Гравці, які відмовляються від участі в роботі національних збірних 
командах України, можуть бути позбавлені права на отримання трансферного 
сертифіката. 
 

Стаття 40. Оформлення трансферного сертифікату 
40.1. Заявка на трансферний сертифікат оформляється на підставі письмової 

заяви гравця на ім'я Президента ГО ФВУ. 
40.2. Для оформлення трансферного сертифіката Гравець, який бажає виїхати 

за кордон, звертається виключно до ГО ФВУ. 
40.3. Оформлення Електронного Міжнародного Трансферного сертифікату 

здійснюється відповідно до «Вимог ФІВБ з оформлення Міжнародних трансферних 
сертифікатів» 
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40.4. Право підпису трансферного сертифіката та сертифіката про зміну 
спортивного громадянства має лише Президент ГО ФВУ. 

40.5. У разі перезаявки Іноземного гравця з одного в інший клуб Ліги на 
протязі одного сезону процедура оформлення Міжнародного трансферного 
сертифікату повністю повторюється згідно з вимогами ФІВБ. (У разі якщо договірні 
зобов'язання між приймаючим клубом та гравцем будуть припинені протягом 
періоду трансферу, у ФІВБ має бути надіслано лист-повідомлення про припинення 
відносин, підписане обома сторонами (приймаючий клуб та гравець). У листі має 
бути зазначена дата припинення договору. Тільки після отримання такого листа 
ФІВБ може надати гравцеві право на інший міжнародний трансфер), а в 
електронному сертифікаті пройденовідповідну процедуру. 

40.6. Гравець, який виступає за закордонний клуб без трансферного 
сертифікату ФІВБ, довічно втрачає право виступати в змаганнях Ліги. 
 

Стаття 41. Матч Зірок та інші спортивні показові заходи ПВЛУ 
41.1. ПВЛУ має право на організацію та проведення різних офіційних та 

показових заходів, які відповідають їх статутним цілям. При цьому ПВЛУ має всю 
повноту прав на подібні заходи, включаючи (але не обмежуючись) ексклюзивні права 
на інтернет-, телетрансляції, маркетингові, ліцензійні та рекламні права. ПВЛУ 
вільно розпоряджається цими винятковими правами, що, крім іншого, передбачає 
можливість делегування на підставі окремих укладених договорів таких прав 
Клубам/Командам або третім сторонам. 

41.2. ПВЛУ, на свій розсуд, може надати частину прав або всі права на Матч 
Зірок на умовах, що влаштовують ПВЛУ. Порядок подання заявок та інші аспекти 
передачі прав на проведення Матчу Зірок (в т.ч. та фінансові) регулюються 
відповідними положеннями, які затверджується Президією. 

41.3. Права, порядок організації та умови проведення інших офіційних 
заходів ПВЛУ, які можуть проводитися надалі, регулюються «Положенням про 
проведення Матчу Зірок». 
 

Стаття 42. Національні збірні та Олімпійські збірні команди України 
42.1. Правова діяльність національних збірних та Олімпійських збірних 

команд України, взаємовідносини ГО ФВУ з колективом Гравців, що належать до 
різних вікових груп, Тренерами, вченими, спеціалістами в галузі фізичної культури та 
спорту належить виключно до компетенції ГО ФВУ. 
 

Стаття 43. Порядок врегулювання спорів 
43.1. Враховуючи, що розгляд у суді загальної юрисдикції спорів, пов'язаних 

із предметом цього Регламенту, матиме негативні наслідки для репутації та розвитку 
професіонального українського волейболу, суб'єкти волейболу зобов'язані докладати 
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максимально можливих зусиль щодо вирішення таких спорів шляхом переговорів або 
в ході прийняття рішень уповноваженими на те органами ГО ФВУ та ПВЛУ. У разі 
недосягнення угод, спори вирішуються з дотриманням виняткової та послідовної 
юрисдикції відповідно до цього Регламенту. 

43.2. Спори, що виникають між суб'єктами волейболу, підлягають вирішенню 
в органі обов'язкового досудового вирішення (урегулювання) спорів – Апеляційній 
комісії при ПВЛУ. В тому числі: 

- Спори, пов'язані із застосуванням Статуту ПВЛУ, Регламенту ПВЛУ, 
Положення про змагання Ліги, інших регламентуючих документів, прийнятих 
ПВЛУ; 

- спори, пов'язані з переходами Гравців з однієї фізкультурно-спортивної 
організації до іншої; 

- індивідуальні контрактні спори Гравців та тренерів з волейбольними 
Клубами; 

- спори, пов'язані з допуском Гравців та Команд до участі у змаганнях Ліги; 
- спори, що стосуються застосування Президією або іншим 

уповноваженим органом ПВЛУ штрафних санкцій до Гравців, тренерів, клубів, 
суддів та інших осіб, які стосуються змагань Ліги; 

- спори, пов'язані з оскарженням рішень органів ПВЛУ; 
- інші спори. 

43.3. Спори розглядаються Апеляційною комісією при ПВЛУ, яка 
затверджена Президією. 
 

Стаття 44. Санкції за невиконання рішень Адміністрації та/або 
Апеляційної комісії при ПВЛУ 

44.1. Невиконання рішень Адміністрації та/або Апеляційної комісії, а також 
недотримання правила про обов'язкове досудове вирішення (урегулювання) 
суперечок між суб'єктами волейболу, що випливають із відносин, що входять до 
області регулювання цього Регламенту, тягне за собою застосування санкцій 
фінансового та/або адміністративного характеру, аж до усунення від участі у 
змаганнях Ліги (Штраф, заборона реєстраціх та ліцензування нових гравців, 
дискваліфікація). 

44.2. Рішення Апеляційної комісії є остаточним і не підлягяє перегляду. 
Інформація про рішення Апеляційної комісії надається Президії. 
 

Стаття 45. Спори за участю іноземних суб'єктів 
45.1. Фінансові спори, у яких однією із сторін є іноземна особа, розглядаються 

в уповноваженому органі ФІВБ. 
 

Стаття 46. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних 
змагань 

46.1. Протиправним впливом на результат офіційного спортивного змагання 
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визнається: 
46.1.1. вчинення з метою досягнення заздалегідь визначеного результату або 

результату цього змагання хоча б одного з таких діянь: підкуп гравців, суддів, 
тренерів, керівників спортивних команд, спортивних агентів та інших суб'єктів 
волейболу, примус або відмінювання зазначених осіб для надання такого впливу або 
вчинення цих дій за попередньою змовою із зазначеними особами; 

46.1.2. отримання гравцями, суддями, тренерами, керівниками спортивних 
команд, агентами та іншими суб'єктами волейболу грошей, цінних паперів, іншого 
майна, користування зазначеними особами послугами майнового характеру, 
вилучення ними інших вигод та переваг або їх попередня змова. 

46.2. Гравці, судді, тренери, керівники спортивних команд, офііційні особи, 
агенти та інші суб'єкти волейболу не мають права протиправно впливати на 
результати змагань Ліги. 

46.3. Протиправний вплив на результати змагань Ліги тягне за собою 
застосування санкцій до гравців (у тому числі спортивна дискваліфікація), тренерів, 
керівників спортивних команд та інших суб'єктів волейболу, в порядку 
встановленому відповідними положеннями ПВЛУ. Для гравців, суддів, тренерів, 
керівників команд, офіційних осіб, спортивних агентів ГО ФВУ, ПВЛУ та інших 
суб'єктів волейболу встановлено заборону в азартних іграх у букмекерських конторах 
та тоталізаторах шляхом укладання парі на офіційні спортивні змагання з виду 
спорту – волейбол. в т.ч. на дитячо-юнацькі спортивні змагання. 

 

ЧАСТИНА III  
СПОРТИВНИЙ РОЗДІЛ 

Стаття 47. Цілі та завдання 
47.1. Організацію та проведення змагань Чемпіонату України з волейболу 

серед жіночих та чоловічих команд визначають наступні задачі та цілі: 
 - популяризація волейболу серед населення, залучення до регулярних занять 
ним осіб всіх вікових категорій від підростаючого покоління до ветеранів; 
 - розширення глядацької аудиторії, підвищення соціального значення 
професійного волейболу; 
 - подальший розвиток професійного волейболу в регіонах України; 
 - визначення чемпіона України та призерів; 
 - відбір та підготовка команд до участі у Європейських Кубках; 
 - визначення кандидатів до національних збірних команд України; 

- посилення пропаганди професійного волейболу та підвищення глядацького 
інтересу до волейболу; 
 - набуття досвіду і розвиток матеріальної бази для проведення міжнародних 
змагань з волейболу найвищого рівня. 

 
Стаття 48. Офіційні змагання та заходи ПВЛУ 
48.1. Змагання Ліги за участю Клубів, які отримали право участі, затверджене 
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Президією. Примітка: Проведення змагання Ліги регулюється Положенням про 
змагання Ліги, яке щорічно затверджується Президією не пізніше ніж за 3 (три) 
місяці до початку цих змагань. 

48.2. Матч зірок – змагання, яке проводиться ПВЛУ, формат якого 
визначається «Положенням про Матч Зірок», яке затверджує Президія. 

48.3. Кубок Ліги - змагання, яке проводиться ПВЛУ, формат якого 
визначається «Положенням про Кубок Ліги», яке затверджує Президія. 

 
Стаття 49. Структура змаганнь ПВЛУ 

- змагання Ліги (далі – змагання Ліги); 
- змагання Матчу Зірок (далі – змагання Матч Зірок); 
- кубок Ліги (далі – Кубок Ліги). 

 
Стаття 50. Керівництво проведенням змаганнями Ліги 
50.1. Керівництво організацією та проведенням змагань, контроль за 

виконанням цього регламенту здійснюється Адміністрацією. 
50.2. У разі виникнення спірних ситуацій, пов'язаних з організацією та 

проведенням змагань Ліги та інших змагань, вирішення яких неможливе на підставі 
положень цього Регламенту та Положення про змагання, Президія, за поданням 
Адміністрації, має право приймати за ними рішення з подальшим інформуванням 
учасників змагань Ліги. Такі рішення є обов'язковими для всіх команд, гравців, 
тренерів, керівників, інших посадових, офіційних осіб та спеціалістів Клубів, а також 
суддів, задіяних у матчах Ліги та інших змагань. 
 

Стаття 51. Учасники змагання Ліги 
51.1. Учасниками змагання Ліги та інших змагань можуть бути лише 

волейбольні Клуби, допущені до змагань відповідно до цього Регламенту (далі – 
Клуби), які мають статус юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, які 
зобов'язуються виконувати вимоги та рішення ФІВБ, ЄКВ, ГО ФВУ, ПВЛУ та цього 
Регламенту. 

51.2. Безпосередніми учасниками змагання Ліги є Гравці, Тренери, лікарі, 
офіційні та супроводжуючі особи Клубів, судді, що мають ліцензії ПВЛУ, ГО ФВУ, 
які зобов'язуються виконувати вимоги та рішення ФІВБ, ЄКВ, ПВЛУ, ГО ФВУ та 
цього Регламенту. 

51.3. У команд, що беруть участь у матчі Ліги та інших спортивних заходів, у 
будь-який момент гри, з 6 (шести) Гравців, що знаходяться на майданчику (ігровому 
полі), одночасно може приймати участь 3 (три) іноземні гравці. 
 

Стаття 52. Система та терміни проведення, склад Ліги 
52.1. Система та терміни проведення, склад Ліги Президією. 
52.2. Ліга грається по системі осінь - весна в кожній порі року. 
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Стаття 53. Принципи проведення ігор змагань Ліги та інших змагань 
53.1. Всі Матчі проводяться ПВЛУ відповідно до «Офіційних волейбольних 

правил ФІВБ», цього Регламенту та інших документів ПВЛУ. 
53.2. Усі змагання змагання Ліги та інших змагань проводяться у терміни, 

встановлені «Положенням про змагання Ліги» та іншими Положеннями, а ігри 
змагання Ліги та інших спортивних заходів відповідно до дат, затверджених 
Адмінстрацією. 

53.3. Порядок допуску команди до гри визначається «Положенням про 
змагання Ліги» та іншими Положеннями. 

53.4. Рейтинг, визначення місць і нагородження команд проводиться 
відповідо до Положення про змагання Ліги. 

53.5. Умови проведення змагань Ліги, перенесення дат та часу матчів та 
надання тренувань командам, що беруть участь, визначаються Положеннями про 
змагання Ліги та іншими Положеннями. 

 
Стаття 54. Протести  
54.1. Керівництво однієї з Команд, що брали участь у Матчі Ліги, має право 

подати протест до Адміністрації у разі, якщо є підстави для: 
- анулювання результату Матчу внаслідок суттєвих порушень вимог цього 

Регламенту, Положення про змагання та/або Правил волейболу; 
- призначення перегравання Матчу або зарахування однієї з команд 

технічної поразки. 
54.2. Протест може бути зголошено стосовно грубого порушення Правил або їх 

інтерпретації: 
- стартового розташування команд; 
- набір очків командами; 
- кількості замін та перерв; 
- санкцій; 

54.3. Не є предметом протесту: 
- кидок м’яча; 
- подвійне торкання; 
- м’яч в полі/ауті; 
- торкання блокуючими м’яча; 
- проникнення під сіткою; 
- тенденційне суддівство. 

 
Стаття 55. Процедура протесту 
55.1. Про намір подати протест ігровий капітан команди заявляє першому 

судді під час гри безпосередньо одразу після виникнення протестового моменту, а 
потім робить запис у протоколі матчу одразу після його закінчення. У випадку, якщо 
протокол матчу після закінчення гри підписаний капітаном без згадки про поданий 
протест, жодні наступні протести на порушення, що фактично мали місце (помилки в 
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рахунку, сім замін, три тайм-аути тощо) не приймаються. 
55.2. Протест подається письмово до Адміністрації протягом 2 (двох) годин 

після закінчення опротестованого матчу. 
55.3. Адміністрація розглядає протест та за потреби запрошує представників 

конфліктуючих команд. 
55.4. Представник команди-заявниці протесту має перерахувати на рахунок 

ПВЛУ заставну суму, передбачену Положенням до початку розгляду протесту. 
55.5. При задоволенні протесту ця сума повертається заявнику. 

 
Стаття 56. Терміни розгляду протесту 
56.1. Протест розглядається Адміністрацією протягом 5 (П’яти) днів після 

отримання всіх документів. За потреби Адміністрація запрошує представників 
конфліктуючих команд. 
 

Стаття 57. Відхилення протесту 
57.1. Підставою для відхилення протесту є: 

- неправильно оформлений протест; 
- протест, поданий у порушенні ст. 55; 
- протест, поданий на суб'єктивне рішення судді. 

ЧАСТИНА IV  
ТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 
Стаття 58. Допуск спортивної споруди до провдення змагань Ліги 
58.1. Всі матчі Ліги проводяться на майданчиках критих спортивних споруд, 

затверджених Адміністрацією, за умови наявності акта технічної готовності даної 
спортивної споруди, та сертифікату готовності спортивної споруди, та відповідає 
вимогам «Положення щодо забезпечення громадського порядку та безпеки учасників 
і глядачів під час проведення масових спортивно-видовищних заходів на спортивних 
спорудах або спортивних змагань в інших місцях». 

58.2. Спортивні споруди, призначені для проведення матчів змаганя Ліги, 
повинні бути прийняті в експлуатацію спеціальною комісією до дати початку змагань 
Ліги, мати дозвіл на введення об'єктів в експлуатацію і відповідати вимогам Правил 
гри та цього Регламенту. 

58.3. Всі клуби не пізніше вказаного терміну проходження реєстрації та 
допуску мають надіслати на адресу Адміністрації Форму – ПВЛУ/05, фото 
спортивної споруди, де проводяться змагання, а також копії документа про 
Прийняття спортивні споруди спецкомісією. На підставі надання даних 
Адміністрація приймає рішення про Прийняття залу для проведення ігор змагань 
Ліги. 

58.4. Сертифікація залу здійснються комісією, яка складається з Голови 
місцевої (обласної) арбітражної комісції, представником регіонального осередку 
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(відокремленого підрозділу) ГО ФВУ, представником клубу/команди, представником 
Адміністрації. Проходження сертифікації залу визначається спеціальним графіком. 
 

Стаття 59. Вимоги до ігрового майданчика та додаткових приміщень 
спортспоруди, спортивного залу для матчів змагань Ліги 

59.1. Спортивний зал для матчів змагань Ліги повинен відповідати таким 
вимогам: 

- розмір контрольованої змагальної зони min. 32 м. на min. 20 м.; 
- ігрова зона 31 м. на 19 м.; 
- висота стелі в нижній його частині над ігровою зоною не менше 9 м.; 
- підлогове покриття - «Taraflex» / «Mondoflex», «Gerflor» покладений на 
дерев'яну підлогу на лагах або паркет; 
- дерев’яне підлогове покриття, покладене на лагах або паркет; 
- освітленість ігрової зони на висоті 1 м. – min. як 1000 люкс; 
- температура повітря в залі від 16 до 25 С; 
- кількість місць для глядачів не менше 500 (п’ятсот); 
- ігрова зона огороджена травмобезпечними щитами для банерів розміром 3 м. на 
1 м., або травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 1 м.; 
- кількість місць для ТБ-камер не менше 4 (чотирьох); 
- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 (чотирьох), 
або 2 (двох) в залежності від системи проведення; 
- кількість душових в роздягальнях Команд не менше 2 (двох) та кількість 
туалетів в роздягальнях Команд не менше 1 (одного); 
- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох); 
- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 (двох); 
- інтернет-з'єднання на арені; 
- кімнату для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, ксерокс; 
- кімнату для проведення прес-конференції. 

 
Стаття 60. Ігрова зона 
60.1. Ігровою зоною є площа, що включає ігровий майданчик і вільні зони 

розміром 6.5 м. з боку лицьових ліній і 5 м. з боку бічних ліній. 
60.2. Під час офіційної розминки в межах ігрової зони можуть перебувати 

особи, включені до офіційного протоколу, та судді матчу. 
60.3. Під час Матчу в ігровій зоні повинні перебувати лише Гравці, що 

знаходяться на майданчику, головний тренер, судді та витиральники/подавальники (у 
відведених їм місцях). 

60.4. Під час перерв допускається вихід у ігрову зону, але не на майданчик, 
запасних гравців, тренерів, лікарів та масажистів, а також телеоператорів під час 
проведення телетрансляцій матчу. 
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Стаття 61. Контрольна зона змагань 
61.1. Контрольна зона змагань включає Ігрову зону та додаткові зони по 

периметру ігровою шириною 3 м., необхідні для розміщення суддівських столів, 
лавки та зони розминки запасних гравців, місць для преси, операторів з переносними 
ТВ-камерами, статистиків та обслуговуючого персоналу матчу. 

61.2. У межі контрольної зони змагань допускаються особи з акредитаціями, 
дійсними в цій зоні, а до контрольованої зони змагань за лавкою запасних: 

- гравці та тренери, включені до протоколу матчу; 
- судді матчу; 
- представник та оператори ТВ-компанії, що здійснює трансляцію матчу; 
- технічний персонал матчу. 

 
Стаття 62. Додаткові вимоги 
62.1. Передматчевий протокол на змаганнях Ліги визначається Положенням 

змагань. 
62.2. У спортивному залі, де проводиться будь-який матч Ліги на самому 

видному місці повинні бути вивішені державний прапор України, прапор ГО ФВУ, 
Ліги однакового розміру/площі (розмір 3 м. х 2 м. або 1.5 м. х 2 м.) з урахуванням 
особливостей даної спортивні споруди. 

62.3. Перед початком матчу Ліги після оголошення команд і до представлення 
суддів виконується перший куплет і приспів Державного гімну України. 

62.4. Гравці, тренери, керівники та інші посадові особи Клубів, судді і 
посадові особи ГО ФВУ, ПВЛУ під час звучання державного гімну України повинні 
знаходитися на своїх місцях, стоячи обличчям до державного прапора, без головних 
уборів, дотримуючись загальноприйнятих норм поведінки і поваги до символів 
держави. 

62.5. При проведенні двох і більше ігор в день гімн виконується перед 
кожною грою. 
 

Статья 63. Церемонія нагородження, відкриття та змакриття змагань Ліги 
63.1. Для відкриття змагання Ліги рекомендується зразковий порядок 

відкриття згідно з Положенням про змагання Ліги. 
63.2. Для закриття офіційних заходів ПВЛУ та нагородження переможців 

рекомендується порядок цієї церемонії згідно з Положенням про змагання Ліги. 
 

Стаття 64. Організація шоу та використання аудіосистеми 
64.1. При офіційному представлені стартового складу команд група 

підтримки (якщо така є) приймає участь в цьому, як для місцевої команди так і для 
господарів майданчика. 

64.2. При організації шоу під час матчу, виступ танцювальної групи підтримки 
на ігровому полі дозволяється тільки після виконання технічним персоналом 
офіційного ігрового протоколу (витирання майданчику і т.п.). Група підтримки 
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повинна чергувати свої виступи на сторонах обох команд. 
64.3. На матчах Ліги дозволено використання центральної аудіосистеми 

інформатору і ді-джею матчу до свистка на подачу. Забороняється використання 
звукових сигналів повітряної тривоги (сирени), і інших спецсигналів. 

64.4. Виступи ведучого (ді-джея) не повинні бути спрямовані на 
розпалювання ворожнечі та ненависті до команди суперника і не повинні містити 
образливих і провокаційних висловлювань на її адресу. 

64.5.  За невиконання вимог ст. 64.1. - 64.3. накладаються санкції відповідно 
до цього Регламенту. 

 
Стаття 65. Технічний персонал 
65.1. Для проведення матчів офіційних змагань Ліги потрібен наступний 

технічний персонал: 
- корт-менеджер (старший по майданчику); 
- оператор табло; 
- інформатор; 
- подавальники м’ячів; 
- швидкі протиральники; 

65.2. За порушення ст. 65.1. накладаються санкції відповідно до цього 
Регламенту. 
 

Стаття 66. Інвентар та обладнання 
66.1. Для проведення матчів змагань Ліги необхідний інвентар та обладнання 

відповідно до Технічних вимог ФІВБ для проведення матчів (Додаток № 3). 
 
Стаття 67. Безпека та підготовка місць змагань Ліги 

67.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки 
учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року No 2025 "Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року No 392 "Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"(зі 
змінами) та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26 
травня 2020 року No 28 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту 
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" 
(зі змінами) (змагання проводяться з дотриманням санітарно-епідеміологічних 
вимог). 

67.2. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною 
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виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань Ліги, тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавством України. 

67.3. Згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України за №1587 від 
28.05.2022 року «Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів 
в умовах воєнного стану», Міністерством дозволено організація і проведення 
всеукраїнських спортивних змагань в окремих місцевостях України з дотриманням 
умов безпеки та наявністю бомбосховища, спеціальних сигналів оповіщення про 
небезпеку. 

67.4. Вимоги дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення 
змагань Ліги в умовах воєнного стану визначається окремим документом. 

 
Стаття 68. Місця проживання та харчування команд та суддів  
68.1. Клуб-господар або інша організація, при проведенні «домашніх» матчів 

за своєчасним запитом команди-гостя повинен сприяти бронюванню готелю, час 
проїзду до якого не повинен перевищувати 45 хвилин. 

68.2. Клуб-господар чи інша організація (за домовленістю) допомагає в 
організації проживання, харчування суддів. 
 

Стаття 69. Витрати на проведення змагань Ліги та участь у них команд 
69.1. Для участі у змаганнях Ліги клуби вносять Заявочний внесок на 

розрахунковий рахунок ПВЛУ. 
69.2. Розміри Заявочного внеску та строки їх перерахування визначаються 

рішеннями Президії. 
69.3. В сезоні 2022-2023 років, згідно з домовленістю між ПВЛУ та 

титульними спонсорами Ліги, оплачується титульним спонсором безпосередньо на 
рахунок Ліги. 

69.4. При проведенні змагань Ліги та інших спортивних заходів клуб-
господар несе витрати з оплати: машини швидкої допомоги, технічного персоналу, 
транспорту для команд та суддів, оренди спортзалу, реклами змагань, забезпечує 
суддів технічною документацією та канцелярським приладдям. 

Витрати з оплати суддівства, зокрема проїзду, проживання, харчування 
місцевих та приїжджих суддівських бригад, визначаються Положенням про 
змагання Ліги. 

69.4.1. У випадку при проведені змагань Ліги у воєнний стан або інших 
обставин, ПВЛУ може нести витрати згідно Регламенту, Положення змагань Ліги. 

69.4.2. У випадку, якщо Клуби домовляються на взаємовигідних умовах про 
проживання, харчування, це дозволяється Адміністрацією. 

69.5. На матчах Ліги та інших змагань (перехідні, відбіркові турніри) 
відряджаючі організації несуть витрати: 

69.5.1. за відрядженням Команд (проїзд, добові в дорозі та інші витрати); 
69.5.2. за харчування та розміщення на місці проведення змагань; 
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69.6. Кількісний склад членів команд визначається Положеннями про 
змагання Ліги та інших змагань та відряджаючої організації. 

 

ЧАСТИНА V  
СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ ЛІГИ 

 
Стаття 70. Суддівство змагань Ліги 
70.1. Проведення кожного матчу покладається на Суддівську бригаду у 

складі, що визначається Положенням про змагання Ліги. 
70.2. До проведення змагань Ліги в якості першого і другого суддів матчу 

допускаються особи, рекомендовані АК ГО ФВУ, які пройшли передсезонний 
семінар, затверджені на цей сезон Виконкомом ГО ФВУ та мають чинну ліцензію. 

70.3. Не пізніше 15 серпня поточного року перед початком кожного сезону 
матчів Ліги Арбітражна комісія представляє Адміністрації списки суддів, які мають 
право судити Змагання впродовж усього сезону. 

70.4. Із представленого списку Адміністація не пізніше 31 серпня затверджує 
суддів, які судитимуть змагання у певному змагальному сезоні. 

70.5. Призначення складу суддів для кожної гри здійснюється особою, 
призначеною Адміністрацією зі списку, зазначеного в ст. 71.3. Остаточне 
затвердження кількості суддів для конкретного змагання Ліги або зміни запланованої 
кількості суддів здійснюється особою, зазначеною. 

70.6. 1-2-й судді, строки їх прибуття на змагання, умови перебування, проїзду 
та оплата роботи визначаються Положенням про змагання Ліги. 

70.7. У разі наявності мотивованих підозр у протиправному впливі на 
результати змагань Ліги, Президія має право самостійно або за клопотанням 
Адміністрації тимчасово усунути від усіх змагань суддю, підозрюваного у такому 
протиправному впливі до встановлення всіх фактів. 

70.8. За встановлений факт протиправного впливу на результати змагань 
Ліги, Президія має право накласти санкції аж до довічного усунення від суддівства на 
таких змаганнях Ліги. 

 
ЧАСТИНА VI 

РОЗДІЛ МАРКЕТИНГ І КОМУНІКАЦІЇ 
 

Стаття 71. Виняткові права ПВЛУ 
71.1. ПВЛУ володіє винятковими авторськими правами на назви і фірмові 

стилі ПВЛ і змагань Ліги і інших змагань, орагнізатором яких вона є; 
71.2. ПВЛУ володіє винятковими авторськими правами на рекламні 

можливості на всіх рекламних носіях в спортивних спорудах під час проведення 
змагань Ліги та інших змагань, організатором яких вона є; 

71.3. ПВЛУ володіє винятковими авторськими правами на телевізійні та інші 
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способи висвітлення змагань Ліги та інших змагань, організатором яких вона є. 
 

Стаття 72. Маркетингові аспекти 
72.1. Права ПВЛУ: 
72.1.1. сприяти виробництву і реалізації сувенірної продукції змагань Ліги та 

Змагань; 
72.1.2. залучати гравців національних збірних команд України, а також 

кандидатів до збірних команд, а також гравців Клубів Ліги для рекламних і PR-акцій 
ПВЛ, Змагань Ліги, Спонсорів ПВЛ та Ліги; 

72.1.3. укладати контракти зі спонсорами, визначати титули спонсорів ПВЛ, 
Змагань та змагань Ліги; 

72.1.4. надавати право ексклюзивності Спонсорові ПВЛУ, змагань Ліги та 
інших змагань; 

72.1.5. передавати третім особам повністю або частково свої права, пов'язані 
з проведенням Змагань; 

72.1.6. використовувати теле-, відео-, фотоматеріали, що відображають матчі 
Змагань та змагань Ліги в їх сукупності і окремо, включаючи зображення гравців і 
тренерів Клубів для цілей, спрямованих на просування змагань Ліги і інших 
спортивних заходів. 

72.2. Обов'язки ПВЛУ: 
72.2.1. розробляти і використовувати назви і Фірмові стилі ПВЛУ і змагань 

Ліги та Змагань; 
72.2.2. використовувати назви і Фірмові стилі Клубів і/або інших провідних 

організацій в тому вигляді, в якому вони затверджені цими організаціями; 
72.2.3. встановлювати розміри, розташування, технічні вимоги та кількість 

рекламних носіїв, визначати рекламний простір для Клубів і / або інших провідних 
організацій в Відповідно до Положення проведення змагань Ліги та інших змагань. 

72.3. Права Клубу: 
72.3.1. розробляти Фірмовий стиль Клубу; 
72.3.2. використовувати Фірмові стилі Клубу, Спонсорів Клубу; 
72.3.3. при отриманні письмового дозволу від ПВЛУ використовувати назви і 

Фірмові стилі ПВЛУ, змагань Ліги в тому вигляді, в якому вони затверджені та 
зареєстровані в ПВЛУ; 

72.3.4. на неексклюзивних правах використовувати теле-, відео-, 
фотоматеріали, що відображають домашні матчі Клубу, в тому числі зображення 
гравців і тренерів, в рекламних, ліцензійних та маркетингових цілях за умови, що 
таке використання не порушує прав ПВЛУ і її контрактних зобов'язань по 
відношенню до третіх осіб; 

72.3.5. при отриманні письмового дозволу від ПВЛУ, використовувати 
рекламні поверхні на формі і тілі гравців відповідно до вимог «Офіційних 
волейбольних правил» ФІВБ, Положення проведення змагань Ліги та інших 
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регламентуючих документів ПВЛУ; 
72.3.6. використовувати рекламний простір, розроблений ПВЛУ, відповідно 

до Положення проведення змагань Ліги, в обсязі 25% від загальних рекламних 
площин; 

72.3.7. укладати контракти із Спонсорами з урахуванням зарезервованих 
ПВЛУ категорій (в обсязі 25% від загальних рекламних площин), проводити 
рекламні акції, спеціальні маркетингові та інші заходи під час проведення змагань 
Ліги у власних цілях відповідно до політики популяризації змагань Ліги та виду 
спорту загалом; 

72.3.8. розпоряджатися коштами, отриманими від реалізації своїх рекламних і 
комерційних прав. 

72.4. Обов'язки Клубу: 
72.4.1. гарантувати, що використання торгових марок не призведе до 

дискредитації та компрометації продукту, а також не позначиться несприятливо на 
репутації та іміджі ПВЛУ, змагань Ліги, Спонсорів ПВЛУ. Клуб та/або інша 
організація підтверджує свою відповідальність за несанкціоноване використання 
торгових марок, що порушує права ПВЛУ та Спонсорів Ліги; 

72.4.2. сприяти виробництву і реалізації сувенірної продукції ПВЛУ, змагань 
Ліги; 

72.4.3. за запитом ПВЛУ передавати зображення гравців і тренерів і 
отримувати їх згоду на вказане використання. 
 

Стаття 73. Комунікаційні аспекти 
73.1. Обов'язки ПВЛУ: 
73.1.1. Розробляти розділ «Преса» і «Вимоги по роботі в соціальних мережах» 

в Положенні про проведення змагань Ліги. 
73.1.2. Контролювати виконання обов'язків Клубів по роботі з пресою та 

соціальними мережами. 
73.2. Права Клубів: 
73.2.1. Розробляти і реалізовувати комунікативні ініціативи, що не 

суперечать Регламенту і Положенню про проведення змагань Ліги. 
73.3. Обов'язки Клубу: 
73.3.1. Оперативно виконувати всі запити від прес-служби ПВЛУ; 
73.3.2. Мати в штатній структурі підрозділ, відповідальний за зв'язки з 

громадськістю та ЗМІ, проведення прес-конференцій, підготовку інформаційних 
матеріалів, моніторинг ЗМІ; 

73.3.3. Проводити акредитацію представників ЗМІ; 
73.3.4. Сприяти в організації та проведенні заходів для ЗМІ з метою 

популяризації Змагань і змагань Ліги, Гравців, Клубів і їх досягнень, а також виду 
спорту в цілому; 

73.3.5. Надавати інформацію ЗМІ через офіційні інтернет-сайти ПВЛУ, Клубів 
і інших, в тому числі шляхом розсилки офіційних прес-релізів; 
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73.3.6. Боротися з публічним розповсюдженням, в тому числі в ЗМІ і в 
Інтернеті (включаючи офіційні акаунти Клубів в соціальних мережах), інформації 
(відеороликів, зображень, звернень та ін.), що носить образливий, негативний, 
дифамаційний, провокаційний характер, з використанням ненормативної лексики, а 
також інших негативних оцінок щодо ПВЛУ і її представників, Клубів і їх Гравців, 
Адміністрації і спонсорів ПВЛУ; 

73.3.7. виконувати Вимоги ПВЛУ щодо роботи з пресою Положення про 
змагання Ліги; 

73.3.8. виконувати Вимоги ПВЛУ щодо роботи в соціальних мережах 
Положення про змагання Ліги; 

73.3.9. забезпечити наявністсь офіційного сайту; 
73.3.10. мати офіційні акаунти/групи/сторінки в найбільших соціальних 

мережах («Instagram», «Twitter», «Facebook», «YouTube», Telegram); 
73.3.11. використовувати соціальні мережі для створення у вболівальника 

позитивних емоцій від взаємодії з Клубом і ПВЛУ; 
 

Стаття 74. Телевізійні та інші засоби трансляції 
74.1. ПВЛУ має виключне Право на трансляцію (публічне сповіщення) будь-

яким способом Змагань у прямому ефірі та у запису, в тому числі, але не 
обмежуючись на телеканалах, веб-сайтах, каналах You Tube, інших інтернет каналах 
та соціальних мережах. 

74.1.1. ПВЛУ має виключне право передавати права на освітлення 
(трансляцію) Змагань і змагань Ліги на ексклюзивній та/або не ексклюзивній основі. 

74.1.2. Телевізійні та інші трансляцій здійснюються за рахунок ПВЛУ. 
74.2. Обов'язки Клубів: 
74.2.1. надавати технічні можливості для телевізійного виробництва та 

передачі в ефір у суворій відповідності до Положення про змагання Ліги. 
74.2.2. клуб не має права як самостійно так і шляхом передачі третім особам 

здійснювати трансляцію (публічне сповіщення) будь-яким способом Змагань у 
прямому ефірі та у запису, в тому числі, але не обмежуючись на телеканалах, веб-
сайтах, каналах You Tube, інших інтернет каналах та соціальних мережах. 
 

Стаття 75. Відповідальність за виконання вимог щодо маркетингу та 
комунікацій 

75.1. Недотримання вимог цього розділу Регламенту веде до накладення 
штрафних санкцій, передбачених Регламентом. 

 
 

ЧАСТИНА VII  
МЕДИЧНИЙ РОЗДІЛ 

 
Стаття 76. Основні положення та цілі 
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76.1. Медичний Розділ Регламенту ПВЛУ керується такими документами: 
- Законодавством України про охорону здоров'я громадян; 
- Наказами Міністерства охорони здоров’я; 
- Трудовим кодексом України; 
- Всесвітнім антидопінговим кодексом; 
- Міжнародними стандартами Всесвітньої антидопінгової агенції 
(ВАДА); 

- Медичним та антидопінговим регламентом ФІВБ; 
- Локальними нормативно-правовими актами ПВЛУ. 

 
Стаття 77. Виконання вимог 
77.1. Вимоги та положення Медичного розділу Регламенту є обов'язковими 

для виконання усіма суб'єктами-учасниками змагань ПВЛУ. У разі невиконання 
вимог та положень Медичного розділу Регламенту до Клубу можуть бути застосовані 
заходи відповідальності, передбачені Регламентом. 
 

Стаття 78. Медичні вимоги до команд, учасників заходів ПВЛУ 
78.1. Гравці, які приймають участь в змаганнях Ліги та Змагань, в 

обов’язковому порядку проходять медичний огляд і повинні мати допуск 
фізкультурно- лікувального диспансеру або іншої медичної установи незалежно від 
форм власності (який/яка має відповідну ліцензію МОЗ України). 

78.2. Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях Ліги 
заборонено. Гравці мають суворо дотримуватись антидопінгових вимог, а клуби 
(команди) мають забезпечити контроль та попередження фактів вживання допінгу та 
несуть за це відповідальність. 

78.3. Національним антидопінговим центром може бути проведений допінг-
контроль гравців, які приймають участь в змаганнях Ліги та Змагань. 

78.4. У випадку позитивної проби на допінг гравець відлучається від усіх 
змагань до рішення Адміністрації, яка одночасно приймає рішення щодо 
застосування санкцій до клубу (команди). 

78.5. Гравці, які відмовляються проходити допінг-контроль, автоматично 
дискваліфікуються, а команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). 

 
Стаття 79. Медичний пункт спортспоруди 
79.1. Вимоги щодо організації та оснащення медичного пункту спортуспоруди: 
79.1.1. Медичний пункт призначений для надання первинної медико-

санітарної допомоги глядачам, присутнім на матчі, Гравцям та іншим особам, які 
отримали травму або потребують невідкладної медичної допомоги. 

79.1.2. Медичний пункт повинен бути у кожній спортспоруді, призначеній для 
проведення Змагань Ліги. 

79.1.3. Медичний пункт повинен відповідати таким вимогам: 
79.1.3.1. перебувати у місці, доступному для глядачів та бригад «швидкої 
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медичної допомоги»; 
79.1.3.2. мати двері та проходи достатньої ширини для проносу ніш і 

проїзду крісел-каталок; 
79.1.3.3. мати яскраве освітлення, вентиляцію, опалення, систему 

кондиціювання повітря, електричні розетки, гаряче та холодне водопостачання, 
питну воду, умивальник та туалет, внутрішній та зовнішній телефонний зв'язок. 
Бути забезпеченим кваліфікованим медичним персоналом, який працює за 
затвердженим графіком. 

79.1.4. До місця розташування медичного пункту повинні вести чіткі 
покажчики руху, що дозволяють з будь-якого місця на спортивній споруді 
найкоротшим способом потрапити до медичного пункту. 
 

Стаття 80. Швидка допомога на матчах Ліги 
80.1. Бригада швидкої допомоги повинна прибути до місця проведення 

змагань Ліги не пізніше ніж за 45 хвилин до початку матчу і може залишити арену не 
раніше ніж через 30 хвилин після закінчення останньої гри відповідно до чинного 
законодавства. 

80.2. Бригада повинна включати лікаря та фельдшера. 
80.3. Бригада швидкої допомоги має бути забезпечена засобами надання 

невідкладної допомоги. 
80.4. Під час матчу вона має знаходитися на арені в межах Контрольної зони. 
80.5. На спортспоруді мають бути передбачені місця для розміщення 

чергового медперсоналу та стоянки двох автомашин «швидкої медичної допомоги». 
80.6. Лікарі команд-«господарів» та «гостей» повинні бути своєчасно 

поінформовані про місце розташування чергового медичного персоналу та 
автомашин «швидкої медичної допомоги», а також місце розташування медичного 
пункту. 

80.7. Лікар бригади швидкої допомоги повинен до початку матчу 
проінформувати Генерального директора про передбачуване місце госпіталізації у 
разі необхідності. 
 

Стаття 81. Медичні вимоги до суддів 
81.1 Судді ГО ФВУ зобов’язані надати оригінал медичної довідки (згідно 

встановленого бланку АК ГО ФВУ) для допуску суддівства в змаганнях Ліги на 
поточний сезон. 

 
Стаття 82. Антидопінгові вимоги ПВЛУ 
82.1. Нормативні документи, що регламентують проведення антидопінгових 

заходів у ПВЛУ: 
- всесвітній антидопінговий кодекс; 
- міжнародні стандарти ВАДА; 
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- загальноукраїнські антидопінгові правила; 
- медичний та антидопінговий регламент ФІВБ; 
- договори та інші угоди між ГО ФВУ, ПВЛУ, НАДЦУ, ФІВБ, ЄКВ, 

ВАДА. 
 
Стаття 83. Умови проведення антидопінгових заходів у ПВЛУ 
83.1. На всіх Гравців, лікарів, Тренерів, керівників та інших посадових осіб 

Клубів поширюється дія нормативних правових документів, зазначених у ст. 82. 
83.2. Гравці можуть бути піддані допінг-контролю в змагальний та 

позазмагальний період протягом усього року. 
83.3. Планування допінг-контролю, відбір, транспортування та отримання 

результатів аналізів проб у рамках допінг-контролю матчів Змагань і змагань Ліги та 
позазмагального допінг-контролю здійснюється силами НАДЦУ, ЄКВ та ФІВБ. 

83.4. Розгляд випадків порушення антидопінгових правил, а також прийняття 
рішень щодо них здійснюється НАДЦУ, ЄКВ та ФІВБ відповідно до законодавства 
України, та нормативними документами, зазначеними у ст. 82 та Дисциплінарним 
кодексом цього Регламенту в установленому порядку. 

 
Стаття 84. Допінг-контроль та санкції за застосування допінгу 
84.1. За рішенням антидопінгової організації (ФІВБ, ЄКВ або НАДЦУ) може 

бути проведений допінг-контроль гравців, які беруть участь у Змаганнях і змаганнях 
Ліги як у змагальний, так і позазмагальний періоди. Усі гравці та персонал 
спортсменів (тренери, медичний, адміністративний персонал) повинні суворо 
дотримуватися процедури допінг-контролю. 

84.2. У разі виявлення можливого порушення антидопінгових правил (у тому 
числі при позитивній допінг-пробі) відповідно до рішення антидопінгової організації 
про накладення тимчасового усунення, даний гравець усувається від усіх змагань та 
іншої спортивної діяльності до остаточного рішення Президії, прийнятого на підставі 
та виконання рішення антидопінгової організації. 

84.3. У разі порушення антидопінгових правил у одного і більше гравців 
однієї і тієї ж команди, цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 
0:25), а Президія виносить рішення щодо застосування санкцій до команди аж до 
зняття зі змагань Ліги і інших змагань. 

84.4. Гравці, які відмовляються від проходження допінг-контролю або 
намагаються підмінити допінг-пробу, автоматично усуваються від усіх змагань Ліги 
відповідно до ст. 84.2, а до команди при відмові одного і більше гравців від 
проходження допінг-контролю застосовуються санкції відповідно до ст. 84.3. 
 

ЧАСТИНА VIII 
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РОЗДІЛ 

 
Стаття 85. Дисциплінарні порушення 
85.1. Дисциплінарні порушення, пов'язані з порушенням суб'єктами 
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волейболу морально-етичних норм, спортивного режиму, правил змагань, 
антидопінгових правил, протиправного впливу на результат спортивного змагання, а 
також будь-яких інших питань дисциплінарного характеру, розглядаються 
Адміністрацією. У разі якщо за результатами розгляду Адміністрація приходить до 
висновку про наявність ознак дисциплінарного порушення, Адміністрація приймає 
рішення щодо застосування санкції. 

85.2. Адміністрація контролює виконання накладених санкцій гравцями, 
тренерами, офіційними та супроводжуючими особами, клубами/командами, 
глядачами. 

85.3. Дисциплінарні порушення регулюються Дисциплінарним кодексом 
ПВЛУ. 
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Алфавітний покажчик термінів та визначень 
 
Адміністрація – постійно діючий апарат працівників ПВЛУ, що виконує 

поточну роботу за напрямами, визначеними органами управління ПВЛУ. 
Апеляція – оскарження на рішення уповноваженого органу ПВЛУ, що набуло 

чинності, при порушенні вимог цього Регламенту. 
Апеляційний комітет - орган, який розглядає конфліктні питання та ситуації, 

пов`язані із проведенням змагань Ліги за участю зацікавлених сторін. 
ГО ФВУ – Громадська організація «Федерація волейболу України» - 

громадська організація - юридична особа, створена відповідно до законодавства 
України, акредитована Міністерством молоді та спорту України, що є членом 
ФІВБ, ЄКВ, ЄЄВЗА і визнане ними як єдина організація, наділена винятковими 
повноваженнями, у тому числі проведенню Змагань ГО ФВУ. 

ЄКВ (CEV) –Європейська конфедерація волейболу 
АК ГО ФВУ – Всеукраїнська колегія суддів – орган ГО ФВУ, який здійснює 

контроль за всіма аспектами волейбольної суддівської діяльності ГО ФВУ, що 
забезпечує кваліфіковане суддівство матчів та діє на підставі затвердженого ГО 
ФВУ Положення. 

Гравець або волейболіст – спортсмен, який має контракт з професіональним 
волейбольним клубом та бере участь у навчально-тренувальному процесі та 
змаганнях з волейболу серед команд клубів ПВЛУ. 

Гравець збірної – волейболіст, включений ГО ФВУ до складу основної, 
молодіжної чи юнацької збірної команди для підготовки до участі та участі у 
міжнародних спортивних змаганнях з числа осіб, включених до відповідного 
списку кандидатів у національні збірні команди, затверджений Міністерством 
молоді та спорту України, і який виступав у поточному чи минулому сезоні в 
офіційних змаганнях ЄКВ, ФІВБ або МОК. 

Гравець із контрактом – волейболіст, який перебуває у трудових відносинах 
із Клубом. 

Гравець без контракту – волейболіст, який не перебуває у трудових 
відносинах із будь-яким Клубом. 

Дублююча-команда - дочірня команда, що організаційно входить до 
структури Клубу-учасника змагань Ліги, і не має права виступати в тій же лізі, що і 
основна команда Клубу. 

ДЮСШ – Дитячо-юнацька спортивна школа – вид освітньої установи 
додаткової освіти дітей для підготовки юних гравців та залучення до масової 
фізичної культури дітей та молоді. 

Заходи національних збірних команд України - тренувальні збори, медичні 
обстеження та участь у змаганнях. 

Заявочний аркуш – основний документ, що містить перелік гравців, тренерів 
та офіційних осіб, який після затвердження Адміністрацією дає право брати участь 
в офіційних змаганнях Ліги. 

Заявочні внески – обов'язкові платежі до ПВЛУ, необхідні для участі 
команди у змаганнях Ліги. 
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Змагання ПВЛУ (інші спортивні заходи, інші змагання, Змагання) – 
Спортивні змагання ПВЛ включають: змагання Ліги, (Молодіжна Ліга), Кубок 
ЛІги, Суперкубок України, Матч Зірок. 

Зміна волейбольного громадянства (Change of Federation of Origin) – 
процедура, коли після затвердження ФІВБ волейболіст може виступати як гравець 
нової країни. 

Іноземний гравець: 
а) волейболіст, який має іноземне громадянство і виступає в чемпіонаті 

України та Кубку України на підставі трансферного сертифікату ФІВБ; 
б) волейболіст, який отримав українське громадянство, що пройшов 

процедуру зміни Первинної федерації, затверджену ФІВБ і не має права виступати 
за національну збірну команду України, на період карантину, відповідно до 
«Спортивного Регламенту ФІВБ». 

Кандидат у національну збірну команду України - волейболіст включений 
ГО ФВУ до Списків кандидатів у національні збірні команди України для 
затвердження Міністерством молоді та спорту, що відповідає загальним принципам 
та критеріям формування списків кандидатів у національні збірні команди України 
відповідно до чинного законодавства. 

Клуб – професіональний волейбольний клуб, що є юридичною особою, 
створений з метою участі у змаганнях з волейболу під егідою ГО ФВУ/ПВЛУ. 

Клуб-гість – Клуб, чия Команда бере участь у змаганнях Ліги на майданчику 
Команди суперника. 

Клуб-господар - Клуб, який відповідає за проведення матчу за участю своєї 
Команди на своєму майданчику. 

Команда – колектив гравців, внесених до заявочного аркушу Клубу та 
затверджений Адміністрацією. 

Контракт – форма трудової угоди між волейбольний клубом та його 
працівником, укладена відповідно до законодавства України та Регламенту зі 
статусу і трансферу волейболістів. 

Лікар команди – фізична особа, яка має диплом лікаря та чинний сертифікат 
лікаря за спеціалізацією «ЛФК та спортивна медицина», отриманий в установах, 
що мають право на їх видачу. 

Ліцензія – документ ПВЛУ, що визначає клубну приналежність 
гравця/тренера та інших офіційних осіб, та дає право виступати за команди цього 
Клубу. 

Матч, Гра – волейбольний матч/гра, що проводиться у рамках змагань з 
волейболу. 

Міжнародний трансферний сертифікат (ITC) – документ, затверджений 
ФІВБ, який дає право гравцеві на участь в офіційних змаганнях за клубну команду 
іншої країни. 

Мінмолодьспорт – Міністерство молоді та спорту України. 
МОК – Міжнародний олімпійський комітет. 
Президія – орган управління ПВЛУ у період між Конференціями. 
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Національні збірні команди України - спортивні збірні команди України та 
Олімпійські команди України - що формуються ГО ФВУ колективи волейболістів, 
що належать до різних вікових груп, тренерів, фахівців у галузі фізичної культури 
та спорту для підготовки до міжнародних спортивних змагань з волейболу та 
участі в них від імені України. 

НОК – Національний олімпійський комітет. 
Офіційні особи ГО ФВУ, ПВЛУ, Клубів – керівники та офіційні 

представники ГО ФВУ, ПВЛУ, Клубів, тренери, лікарі, масажисти, статистики, 
менеджери, перекладачі. 

Перший клуб – спортивний клуб, який вперше ліцензував волейболіста на 
змагання Ліги. 

Перший контракт - контракт, вперше укладений із клубом. 
Положення про змагання Ліги – документ, затверджений Наглядовою 

радою, який описує організацію та проведення конкретних спортивних змагань з 
волейболу. 

Правила гри – «Офіційні волейбольні правила», затверджені ФІВБ, 
перекладені українською мовою та затверджені Мінмолодьспортом. 

Процедура припинення дії Міжнародного трансферного сертифікату - 
угода про припинення дії Міжнародного трансферного сертифікату, підписана 
гравцем та клубом, в якому він виступав, та зареєстрована ФІВБ. 

Санкції – заходи фінансового або дисциплінарного характеру, спрямовані на 
всіх учасників Змагань Ліги, відповідно до цього Регламенту. 

Суб'єкти волейболу - ПВЛУ, волейбольні клуби, що у змаганнях, проведених 
під егідою ПВЛУ;волейболісти та тренери з волейболу, лікарі, масажисти та інші 
офіційні особи та персонал команди, що бере участь у змаганнях, що проводяться 
під егідою ПВЛУ, спортивні агенти. 

Спонсор – особа, яка надала кошти або забезпечила надання коштів для 
організації та (або) проведення змагань Ліги, створення та (або) трансляції теле- 
або радіопередачі або створення та (або) використання іншого результату творчої 
діяльності.  

Соціальні медіа – інтернет-ресурси, що дають змогу здійснювати обмін 
інформацією будь-якого формату (текст, картинки, музика, відео) та формують у 
потенційного чи справжнього користувача інтерес до спільної платформи з 
контентом. 

Спортивний агент ГО ФВУ (спортивний агент) – фізична особа, 
ліцензована ГО ФВУ та здійснює за допомогою здійснення юридичних та інших 
дій діяльність щодо сприяння у працевлаштуванні волейболістів, тренерів у 
професійний спортивний клуб, що представляє інші інтереси волейболіста, тренера 
або клубу на підставі укладених договорів про надання агентської діяльності. 

Суддя – офіційна особа, призначена Адміністрацією, за поданням АК ГО ФВУ 
для проведення матчу відповідно до Правил гри, яка пройшла спеціальну 
підготовку та отримала відповідну ліцензію. 

Суддівська бригада - 1 суддя, 2 суддя, секретар. 
Технічний персонал - інформатор, оператор табло, подавальники м'ячів, 
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швидкі протиральники ігрового майданчика, оператор(и) відеоповтору. 
Трансферні правила (Transfer regulations) - правила ФІВБ щодо 

оформлення трансферних сертифікатів. 
Тренер – фізична особа, яка здійснює тренувальну та виховну діяльність, що 

має тренерську ліцензію ПВЛУ. 
Тур – один із етапів змагань, коли три команди і більше грають в одному 

місті. 
Український гравець: 
а) волейболіст, який має громадянство України та ліцензію гравця, видану 

ПВЛУ, який має право виступати за національну збірну команду України; 
б) волейболіст, який одержав громадянство України, пройшов процедуру 

зміни Первинної федерації, затверджену ФІВБ і має право виступати за національні 
збірні команди України. 

Умовна дискваліфікація – попередження волейболіста чи команди про те, 
що у разі повторного грубого порушення до гравця чи команди буде застосовано 
реальну дискваліфікацію. 

Учасники змагань – Клуби/команди, гравці, тренери, судді, офіційні особіи 
та персонал команд. 

ФІВБ (FIVB) – Міжнародна федерація волейболу. 
Фірмовий стиль - набір колірних, графічних, словесних та інших постійних 

елементів, що забезпечують візуальну та смислову єдність організації, змагання. 
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          Додаток №1 
 
Суми заявочного внеску та ліцензування Клубу/команди та гравців 
 
Сума Заявочного внеску становить – 1 000 000 грн. 
 
Добровільний внесок за реєстрацію та ліцензування закордонного/-них 

гравця/-ів, становить:  
- 1 гравець – 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн. 
- 2 гравець – 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн. 
- 3 гравець – 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) грн. 
- 4 гравець – 75 000, 00 (сімдесят п'ять тисяч) грн. 
- 5 гравець – 100 000, 00 (сто тисяч) грн. 
Визначені кошти сплачуються на розрахунковий рахунок ГО ФВУ. 
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           Додаток №2 
 

 
Декларація про відсутність заборгованості 

 
 
 
Волейбольний клуб ________________________ підтверджує, що станом на 

___________ 202  року немає заборгованості із заробітної плати та преміальних 
виплат перед наступними гравцями, які виступали в командах клубу в минулому 
змаганні Ліги: 

1. - гравці національної збірної команди України 
2. - іноземні гравці 
3. - члени Тренувального штабу 
4. - офіційні особи команди/клубу 
5. - інші клуби/команди 
 
 
Керівник клубу 
печатка 
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           Додаток № 3 
 

Перелік технічного інвентарю, який буде необхідний  
для проведення Змагань ПВЛУ 

  
№ 
п/п Найменування Кількість Виробник 

1. Волейбольні стійки 2  

2. Захисні чохли для волейбольних 
стійок 2  

3. Запасні волейбольні стійки 2  
4. Сітка волейбольна 2  
5. Антени волейбольні 4  
6. Вишка суддівська 1  
7. Вимірювальна планка 1  
8. Рулетка металева 25 м 1  
9. Манометр 1  
10. Термометр 1  
11. Гігрометр 1  
12. Скотч розмічальний 90 м  

13. 
Табло настільне перекидне або 
LITESCORE 1 

Для 
LITESCORE - 

DATAPROJECT 
14. Прапорці суддівські 40*40 4  

15. 
Сигнальна система для перерв та 
замін 1  

16. 

Табло електронне з 
індикацією Назва команд 
Рахунок у поточній партії 
Рахунок у зіграних партіях 
Кількість перерв та замін 
Час перерв 

1  

17. 
Відео екран не менше 4*3 (тільки 
для клубів Ліги) 1  

18. Підставка на шість м'ячів 1  
19. Корзина для м'ячів не менше 2 Mikasa 
20. Візок для форми не менше 2  

21. М'ячі волейбольні Не менше 
30 

Mikasa (модель 
залежить від змагань 

Ліги та 
затверджується в 
Положенні про 
Змаганнях Ліги) 

22. Столи суддівські 150*90*70 8  

23. 
Подіум для технічного делегата та 
операторів відеоповторів 
180*180*20* 

2  

24. 
13 стільців для 
команди 

2 
комплекти  
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