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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Регламент змагань з волейболу в Україні (надалі – «Регламент») – 
сукупність умов і правил, рекомендацій та вимог, що визначають діяльність та 
взаємовідносини всіх суб’єктів змагань. Всі юридичні та фізичні особи, 
причетні до організації та проведення змагань з волейболу в Україні, 
зобов’язані визнавати та виконувати вимоги Регламенту, дотримуючись 
принципів лояльності, цілісності та спортивного духу в усіх взаємовідносинах 
змагального, економічного, суспільного та етичного характеру. 

Даний Регламент стосується питань організації і проведення в Україні 
змагань з волейболу серед команд вищої, першої та другої ліг. Регламенти 
організації і  проведення змагань в інших лігах (студентській, дитячій, шкільній, 
серед ветеранів, з волейболу на снігу, пляжного, паркового, працівників окремих 
видів професійної діяльності та інших видів волейболу) розробляються на базі 
положень і вимог цього Регламенту з врахуванням специфіки виду волейболу і 
затверджуються керівними органами виду та Виконкомом ГО «Федерація 
волейболу України». 

 
1. ЗАДАЧI ТА ЦIЛІ 

1.1. Організацію та проведення змагань з волейболу в Україні визначають 
наступні задачі та цілі: 

- популяризація волейболу серед населення, залучення до регулярних 
занять волейболом осіб всіх вікових категорій від підростаючого покоління до 
ветеранів; 

- розширення глядацької аудиторії, підвищення соціального значення 
волейболу; 

- подальший розвиток волейболу в регіонах країни; 
- визначення чемпіона та призерів чемпіонату України у вищій, першій та 

другій лігах; 
- визначення кандидатів до національних збірних команд України; 
- набуття досвіду і розвиток матеріальної бази для проведення  

міжнародних змагань з волейболу найвищого рівня. 

 
2. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗМАГАНЬ 
2.1. Змагання чемпіонату України серед команд  вищої, першої  та     другої ліг, а 

також з волейболу пляжного та волейболу на снігу організовують та 
проводять ГО «Федерація волейболу України» (надалі – ГО ФВУ) і 
Міністерство молоді та спорту України  (надалі Мінмолодьспорт). 

2.2. До організації та проведення змагань чемпіонатів в лігах (студентській, 
дитячій, шкільній, серед ветеранів, з волейболу паркового, на снігу, 
працівників окремих видів професійної діяльності та інших видів 
волейболу) можуть залучатись керівні органи спілок, організацій та інші 
особи,  які мають договори, угоди з ГО ФВУ про співробітництво у сфері 
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волейболу. 
2.3. Безпосереднє керівництво здійснює Директорат ГО ФВУ, склад якого 

затверджується Виконкомом ГО ФВУ на один сезон (з 01.08  по 30.07) і, 
який діє відповідно до затвердженого Виконкомом ГО ФВУ 

2.4. «Положення про Директорат ГО ФВУ» (Додаток 1 до Регламенту), Статуту 
ГО ФВУ, цього Регламенту та відповідних регламентів проведення 
змагань. 

2.5. До компетенції Директорату ГО ФВУ входить забезпечення виконання 
вимог даного Регламенту, оперативне керівництво змаганнями та 
вирішення поточних питань, що відносяться до підготовки, організації та 
проведення змагань. 

2.6. Конфліктні ситуації щодо проведення змагань, у разі, якщо вони не 
вирішені Директоратом ГО ФВУ, розглядає Апеляційний комітет, який діє 
відповідно до затвердженого Виконкомом ГО ФВУ «Положення про 
Апеляційний комітет ГО ФВУ» (Додаток 2 до Регламенту). 

 
3. ТЕРМIНИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
3.1. Терміни проведення змагань визначаються Директоратом ГО ФВУ окремо 

для кожної з ліг у відповідності до системи проведення та кількості команд-
учасників ліги. 

3.2.  В сезоні 2022/2023 років, під час воєнного стану та протягом 90 днів після 
його завершення, усі матчі чемпіонату України з волейболу проводяться на 
спортивній базі ТзоВ “Лаяр Сіті” за адресою: 82060 Львівська область, 
м.Хирів, вулиця Богдана Хмельницького 7. 

3.3. Проведення матчів чемпіонату України можливе на інших базах, які  
відповідають вимогам проведення змагань з волейболу. Рішення про зміну 
місця проведення туру приймає Директорат ГО ФВУ. Для отримання 
дозволу, клубу що бере на себе обов’язки організатора туру, необхідно 
виконати наступні умови: 
-отримати письмову згоду усіх команд-учасників туру на виїзд в місце 
проведення туру; 
- забезпечити виконання вимог безпеки та взяти на себе фінансові 
витрати, що пов’язані з дотриманням вимог безпеки згідно розділу 4. 
БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ цього 
Регламенту; 

- гарантувати відмінну організацію туру згідно розділу 10. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЗМАГАНЬ цього Регламенту. 
-забезпечити безкоштовну оренду спортивної споруди; 
-сприяти в вирішенні питань, пов’язаних з проїздом до місця змагань, 
проживанням та харчуванням усім учасникам туру(командам, суддям та 
технічному делегату, статистикам, журналістам і т.д.). 

3.4.  У випадку невиконання вимог проведення туру клуб-організатор несе 
відповідальність згідно Дисциплінарного Кодексу та у випадку відмови від 
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проведення туру компенсує дорожні витрати командам-учасникам туру та 
суддям.  

 
4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
4.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників 

під час проведення змагань проводиться відповідно до наказу Міністерства 
молоді та спорту України №1587 від 28.05.2022 року «Про деякі питання 
проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану» 
та з дотриманням Додаткових заходів безпеки для організації та 
проведення на території України 
чемпіонатів, Кубків та всеукраїнських змагань серед дорослих та 
найближчих до них вікових груп в умовах воєнного стану. 

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

 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

5.1. Учасниками змагань чемпіонату України є команди, які зареєстровані у ГО 
ФВУ, визнають Статут ГО ФВУ, цей Регламент та своєчасно підтвердили 
свою участь у змаганнях  вищої, першої, другої ліг. 

5.2. Належність команди до ліги визначається на підставі рейтингу ГО ФВУ, 
складеного за підсумками попереднього сезону, системи проведення 
чемпіонату та затверджується рішенням Виконкому ГО ФВУ. 

5.3. Кількість команд у лігах та  можливість переходу команд між лігами 
затверджує Виконком ГО ФВУ. 

5.4. Волейбольна команда/клуб може бути допущена до участі в змаганнях 
чемпіонату без врахування рейтингу ГО ФВУ, складеного за підсумками 
попереднього сезону, якщо вона після прийняття відповідного рішення 
Виконкомом ГО ФВУ на протязі 5-ох днів перераховує на розрахунковий 
рахунок ГО «Федерація волейболу України» благодійний внесок на 
розвиток українського волейболу в сумі: 

 - для потрапляння у вищу лігу – гривневий еквівалент що дорівнює на 
день сплати 40 000, 00 (сорок тисяч) євро за курсом Нацбанку України. 

 - для потрапляння у першу лігу – гривневий еквівалент що дорівнює на 
день сплати 5 000,00 (п’яти тисячам) євро за курсом Нацбанку України. 

5.5. Учасниками змагань студентської, шкільної і дитячої ліг, серед ветеранів, 
працівників окремих видів професійної діяльності вважаються всі бажаючі 
команди, які визнають Статут ГО ФВУ і відповідних волейбольних асоціацій 
та Регламенти змагань. 

5.6. Протягом сезону команда не може змінювати свою основну назву, але може 
додати ще одну назву (наприклад, назву спонсора). Команда  може змінити 
назву після закінчення поточного сезону за погодженням із своїм 
регіональним осередком (відокремленим підрозділом) ГО ФВУ та 
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управлінням з фізичної культури та спорту відповідної адміністративно-
територіальної одиниці України. 

5.7. Якщо команда припиняє своє існування у зв’язку із банкрутством або 
іншими фінансовими ускладненнями,  рішення про кількість команд-
учасників відповідної ліги/заміну команди, що вибула, приймає Директорат 
ГО ФВУ. 

5.8. Офіційними особами змагань можуть бути громадяни України та особи, що 
перебувають в Україні на законних підставах (мають вид на проживання 
або дозвіл на працевлаштування) - тренери, лікарі, масажисти, 
адміністративні особи, які мають (отримують) ліцензію ГО ФВУ. 

5.9. Учасниками змагань у якості гравців у складах команд можуть бути 
громадяни України та особи, що перебувають в Україні на законних 
підставах (мають вид на проживання або дозвіл на працевлаштування), 
мають (отримують) ліцензію ГО ФВУ і внесені до заявочного аркушу 
команд. 

5.10. Гравці-громадяни інших країн можуть бути учасниками змагань в Україні на 
підставі трансферу Федерації волейболу країни, громадянами якої вони є. 
Для участі у змаганнях у командах допускається не більше п’яти 
закордонних        гравців, але одночасно на майданчику під час матчу 
дозволяється перебувати не більше трьох закордонних гравців. Заявляти 
закордонних гравців дозволяється до 31 січня поточного сезону. 

5.11. Учасниками змагань студентської, дитячої, шкільної ліг, змагань серед 
ветеранів і працівників окремих видів професійної діяльності та інших 
офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань у якості гравців у 
складах команд можуть бути громадяни України та особи, що перебувають 
в Україні на законних підставах, які мають (отримують) ліцензію ГО ФВУ, 
відносяться до відповідної категорій згідно з вимогами Регламентів 
змагань, у яких вони беруть участь, і внесені до заявочного аркушу команд. 

 

6. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ 

6.1. До офіційних змагань з волейболу в Україні сезону 2022-2023 років 
відносяться: чемпіонат України серед команд вищої, першої, другої ліг, та 
студентської, дитячої, шкільної ліг, змагання серед ветеранів, працівників 
окремих видів професійної діяльності, а також інші міжнародні та 
всеукраїнські змагання з волейболу, включені до Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Міністерства молоді 
та спорту України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів інших міністерств та всеукраїнських громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 

6.2. Регламенти організації і проведення інших змагань з волейболу (серед 
школярів, студентів, спортсменів молодших вікових груп закладів фізичної 
культури і спорту та громадських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості, працівників окремих видів професійної діяльності, 
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ветеранів) розробляються на підставі положень і вимог цього Регламенту з 
урахуванням додаткових вимог до учасників і формату проведення цих 
змагань та затверджуються керівниками організацій, що проводять ці 
змагання та ГО ФВУ). 

6.3. В разі оголошення надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, воєнного 
стану, карантину та інше, рішення про подальше проведення матчів, про 
зупинення/закінчення проведення чемпіонату і т.д. приймає Виконкомом 
ГО ФВУ за поданням Директорату ГО ФВУ. 

6.4. У випадку неможливості закінчення чемпіонату України з будь-якої 
причини переможець, призери та розподіл місць визначаються за 
підсумками першого етапу(якщо зіграно більше ніж 50% запланованих у 
чемпіонаті ігор). У випадку якщо не закінчено перший етап(не зіграно 
більше ніж 50% запланованих у чемпіонаті ігор), чемпіонат завершується 
без визначення переможця та призерів. 

 

7. ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ 

7.1. Допуск команд до змагань проводиться Директоратом ГО ФВУ та 
затверджується Виконкомом ГО ФВУ. 

7.2. Команди, що мають фінансову заборгованість перед ГО ФВУ, до 
реєстрації та ліцензування не допускаються. До змагань допускаються 
гравці, тренери, статистики, медичні працівники, адміністративні 
працівники клубів та судді, менеджери команд/клубів, які зареєстровані в 
електронній базі ГО ФВУ та мають відповідний номер ліцензії. Дані про 
гравців та офіційних осіб заносяться в електронну базу даних, їх 
реєстрація та ліцензування відбувається в електронному вигляді з 
оприлюдненням на офіційному сайті ГО ФВУ. 

7.3. Гравці, тренери, статистики, медичні працівники, адміністративні 
працівники клубів, менеджери команд/клубів, які вперше подають 
документи на реєстрацію та ліцензування, отримують відповідний номер 
ліцензії. 

7.4. Реєстрація та ліцензування лікаря/ -ів надається лише при наявності у 
нього/ -них диплома про вищу спеціальну освіту, масажиста/ -ів команди 
при наявності у нього/ -них диплома про вищу спеціальну освіту або 
відповідних сертифікатів. Ліцензія дійсна один сезон. 

7.5. Ліцензія дає право на розгляд питання про видачу трансферу для виступу 
гравців у закордонних клубах. Після отримання гравцем трансферу, 
він/вона не має права виступати одночасно за два клуби - закордонний та 
вітчизняний. 

7.6. Кожна з команд повинна до встановленої Директоратом ГО ФВУ кінцевої 
дати заповнити форми для допуску команди та гравців до участі в 
чемпіонаті України з волейболу. 

7.7. Громадяни України, які проходять строкову службу в лавах Збройних сил 
України (ЗС) або в правоохоронних органах, допускаються до змагань 



7 
 

згідно з вимогами Регламенту. 
7.8. 7.7 У випадку, коли гравець, який виступав за закордонний клуб та 

порушив вимоги цього Регламенту, може бути допущений до 
проходження мандатної комісії (та відповідно до змагань в чемпіонаті 
України з волейболу) лише після реалізації штафних санкцій, що 
покладаються на гравця/клуб цим Реламентом. 

7.9. Для того, щоб гравець, який був заявлений та/або грав за закордонний 
клуб, перейшов в український клуб (став учасником чемпіонату України), 
необхідно надати довідку до Директорату ГО ФВУ  з останнього 
закордонного клубу, або федерації країни про відсутність до нього будь-
яких претензій, або відповідне судове рішення. 

7.10. При виникненні спірної ситуації з гравцем – на період судових спорів, 
вирішення спірної ситуації відповідними органами ФІВБ та/або ЄКВ, 
Директоратом ГО ФВУ/Апеляційним комітетом ГО ФВУ ліцензування та 
допуск гравця/-ів анульовуються у змаганнях чемпіонату України з 
волейболу до винесення судового рішення, яке вступило в законну силу, 
або до прийняття рішення відповідними органами ФІВБ та/або ЄКВ. Після 
цього команда/клуб здійснюють нове ліцензування/дозаявку в терміни,  
передбачені Регламентом. 

7.11. При виникненні спірної ситуації з гравцем – Директорат ГО ФВУ/ 
Апеляційний комітет має право перевірки у учасників - сторін додаткових 
документів (копій трудових договорів, угод, контрактів (в тому числі з 
іноземними клубами); копій трудових книжок спортсменів, наказів про 
прийняття на роботу, іншіх документів). 

7.12. Для реєстрації та ліцензування команди подають такі документи: 
- договір (угоду) між клубом та ГО ФВУ про співпрацю (Додаток 5 до 

Регламенту), що підписується відповідальними особами сторін у період  
допуску команди; 

- заявочний аркуш (Додаток 4 до Регламенту), 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. 
У заявочний аркуш дозволяється вносити: 

вища ліга не більше 28 гравців протягом сезону; 
перша ліга - не більше 22 гравців протягом сезону; 
друга ліга – не більше 18 гравців протягом сезону; 

- паспорти громадянина України, ID-картки, свідоцтва про народження та 
номери відповідних ліцензій на осіб, що внесені до заявочного аркушу (в 
електронному вигляді); 

- диплом/-ми про вищу спеціальну освіту лікаря/-ів команди (в 
електронному вигляді); 
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- диплом/-ми про вищу спеціальну освіту або відповідний сертифікат/-ти 
масажиста/ -ів команди (в електронному вигляді); 

- при наявності договорів (угод, контрактів) з гравцями - копії договорів, 
угод або контрактів, що містять дані (дату підписання, термін дії, підпис 
гравця), завірені підписом президента та печаткою клубу – додатково за 
вимогою Директорату ГО ФВУ; 

- інформаційну довідку про клуб та команду (в електронному вигляді); 
- персональні кольорові фото кожної особи, яка занесена у заявочний 

аркуш, та колективне фото команди (в електронному вигляді); 
- при оренді гравця – договір (угода, контракт) між клубами про оренду, 

зареєстрований у ГО ФВУ. Термін оренди повинен бути вказаний в 
договорі (угоді, контракті), але він не може бути менший, як три місяці. 
Орендований гравець має право повернутись до команди-орендодавця 
до 31 січня поточного сезону у разі припинення дії договору; 

- при заявці гравця без громадянства України – трансфер Федерації 
волейболу тієї країни, громадянином якої він є; 

- паспортний документ гравців, тренерів, статистиків, медичних 
працівників, адміністративних працівників клубів, менеджерів 
команд/клубів подаються особою/-ами без громадянства в якому/яких 
зазначена їх реєстрація на території України на термін не більш як 90 днів 
протягом 180 днів (в електронному вигляді); 

7.13. При поверненні гравця в Україну у поточному сезоні йому дозволяється 
виступати у чемпіонаті України з волейболу: 

- при пред’явленні документів від закордонного клубу, що засвідчують 
закінчення строку дії контракту та трансферу; 

- при пред’явленні документів, що засвідчують банкрутство закордонного 
клубу, трансфер на який мав гравець, затверджених федерацією 
волейболу цієї країни; 

- при пред’явленні документів про офіційне анулювання трансферу згідно 
з діючим Положенням ФІВБ. 

7.14. У цьому випадку гравець (гравці) при поверненні в Україну має (мають) 
право грати за клуб, який давав згоду на видачу трансферу в поточному  
сезоні; 

-  або за будь-який інший клуб, але за згодою попереднього клубу, який 
давав згоду на видачу трансферу (при умові, якщо гравець має з ним 
діючий контракт, договір, угоду - в такому випадку здійснюється нова 
дозаявка). Гравці, вільні від клубів, при поверненні в Україну в поточному 
сезоні мають право грати за будь-який клуб (максимум два гравці). 
Дозаявки гравців, що повернулись з-за кордону у поточному сезоні, та 
гравців тих команд, які були усунені від подальшої участі у чемпіонаті 
України, дозволяються  тільки до 31 січня 23:59 год. поточного року. 

7.15. При заявці гравця, що є службовцем Збройних сил України (надалі 
– ЗСУ) або працівником правоохоронного органу – згоду центральних 
спортивних клубів, відповідно ЗСУ або правоохоронного органу, і його 
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військовий квиток (за наявності). 
7.16. Дозаявки гравців, які не були заявлені в чемпіонаті України  в поточному 

сезону, дозволяються до 15 січня 23:59 год. поточного сезону, з 
урахуванням встановленого ліміту гравців (28 осіб для команд вищої ліги, 
22 осіб для команд першої ліги, 18 осіб для команд другої ліги). 

7.17. Дозаявки або відзаявки офіційних осіб команд (-ди) здійснюються 
протягом всього поточного сезону. 

7.18. Сума внеску за оформлення дозаявки гравців з 01 січня до 15 січня 23:59 
год. поточного сезону збільшується   в двадцять разів від розміру внеску 
за реєстрацію та ліцензування. 

7.19. Прізвища всіх гравців та офіційних осіб, які отримали реєстрацію та 
ліцензування на поточний сезон оприлюднюються на офіційному сайті ГО 
ФВУ. 

7.20. Дозволяється відзаявка гравців з числа заявлених за команду до 15 січня 
23:59 год. поточного сезону. 

 
8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕХІД ГРАВЦІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ 
8.1. Переходи гравців з клубу в клуб дозволяються до 15 січня 23:59 год. 

поточного сезону. 
8.2. Гравець має право на перехід з одного клубу в інший: 
- при наявності договору, угоди або контракту між гравцем і клубом: за 

згодою трьох зацікавлених сторін (клуб-спортсмен-клуб), що має бути 
закріплена в договорі, угоді або контракті, та може визначати суму 
компенсації; 

- за умови розірвання договору, угоди або контракту в судовому порядку; 
- при розірванні договору, угоди або контракту за ініціативою клубу, гравець 

отримує право безоплатного переходу в будь-який клуб; 
- при відсутності договору, угоди або контракту з клубом гравець отримує 

статус вільного агента та має право безоплатного переходу в будь- який 
клуб, за виключенням випадків, зазначених нижче: 

- Гравець, який закінчив (припинив) навчання в ДЮСШ, УФК, дитячому ліцеї, 
коледжі або іншому державному або комунальному спортивному закладі, 
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 (починаючи із сезону 2020/2021 рр.). 

-  Право на отримання компенсації тільки один раз при припиненні терміну 
дії договору, угоди або контракту між клубом та гравцем отримує клуб, який 
вперше 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 
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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. 

8.3. Клуб несе відповідальність за правильність оформлення договору, угоди 
або контракту і страховки з гравцем, тренером, тощо. 

8.4. Будь-яка фінансова неузгодженість між клубами відносно суми компенсації 
не повинна впливати на спортивну і професійну діяльність спортсмена. 

8.5. Волейбольним клубам і гравцям рекомендується не переносити свої 
суперечки в суди, а намагатись всі проблемні питання вирішувати в межах 
ГО ФВУ. 

8.6. Для отримання дозволу на перехід гравця із клубу в клуб до Директорату 
ГО ФВУ необхідно подати наступні документи: 

1) заяву гравця про бажання перейти з одного клубу до іншого клубу; 
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. 

8.7. Членами національної, юніорської та юнацької збірних команд України, на 
протязі календарного року вважаються гравці, які офіційно зареєстровані 
ЄКВ на підставі заявки ГО ФВУ за формою №04 для допуску до участі в 
офіційних міжнародних змаганнях та приймали участь в офіційних 
міжнародних змаганнях збірних команд. 

8.8. Належність гравця до ліги визначається за останнім чемпіонатом України, 
у якому він брав участь. 

8.9. У випадку призову спортсмена до лав ЗСУ або МВСУ, та інших 
правоохоронних органів на строкову службу або службу, яка до неї 
прирівнюється, при його зарахуванні до складу клубу, що знаходиться під 
юрисдикцією ЗС або ЦР „Динамо”, ніяких розрахунків за перехід 
спортсмена не здійснюється за умови, якщо ці клуби не виступають у 
чемпіонаті України з волейболу. Але, якщо після закінчення строкової 
служби гравець залишається у цьому клубі, останній повинен 
розрахуватись згідно договору (угоди, контракту) з клубом, з якого гравець 
був призваний на строкову службу. Якщо після закінчення строкової 
служби спортсмен повертається до свого клубу, ніяких додаткових 
розрахунків не проводиться. Якщо після закінчення терміну строкової 
служби спортсмен переходить до третього клубу, то новий клуб повинен 
розрахуватись з першим клубом згідно договору, угоди або контракту. 

8.10. Гравці, яким виповнилося 28 років (чоловіки) та 27 років (жінки) і які мають 
статус вільних агентів, можуть бути заявлені за будь-який клуб (без сплати 
компенсації за перехід), якщо не мають інших обов’язків (зобов’язань) 
перед попереднім клубом. 

8.11. При наявності діючого контракту (угоди, договору) з клубом, гравець, який 
самовільно залишає клуб та/або підписує контракт (угоду, договір) з іншим 
клубом, або заявлений за інший клуб без дозволу клубу, з яким має діючий 
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контракт (угоду, договір), у виступах на міжнародних змаганнях або в інших 
турнірах під егідою ГО ФВУ, ЄКВ, ФІВБ, буде дискваліфікований, а новий 
клуб гравця – притягнутий до відповідальності згідно Додатку 1 до 
Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ, якщо інше не буде визначено в 
судовому порядку. 

8.12. Гравці, які після завершення ігрового сезону мають діючий контракт (угоду, 
договір) але бажають виступати в волейболі пляжному, повинні отримати 
на це дозвіл від клубу/команди. 

8.13. Гравці, які після завершення ігрового сезону в волейболі пляжному, і які 
мають діючий контракт (угоду, договір) бажають приймати участь  в 
чемпіонаті України з  волейболу повинні отримати на це дозвіл від 
клубу/команди та комісії волейболу пляжного. 

8.14. Перехід гравців у закордонні клуби регулюється Положенням про 
отримання дозволів гравцями для виступу в закордонних клубах (Додаток 
6 до Регламенту). 

8.15. Перехід гравців у закордонні клуби дозволяється при досягненні ними 21 
(двацяти одного) року від дня народження. Як винятком - для гравця, який 
виступає в складі національної збірної команди України (Дозвіл на таких 
гравців видає Трансферна комісія ГО ФВУ). 

8.16. Конфліктні ситуації, що можуть виникнути в процесі переходів, вирішуються 
Трансферною комісією ГО ФВУ, персональний склад та Положення про яку  
затверджується Виконкомом ГО ФВУ. 

8.17. Зміна волейбольного громадянства (зміна федерації знаходження) гравцем 
відбувається відповідно до вимог «Спортивного регламенту ФІВБ». 

8.18. Кожний гравець, який є громадянином України та отримав запрошення 
виступати за відповідну збірну команду України, зобов’язаний з’явитись у 
табір її розташування. 

Якщо гравець заявляє, що він не може цього зробити у зв’язку з  станом 
здоров’я (хвороба, отримана травма і т.і.) в дводенний термін після 
надсилання йому офіційного запрошення та надає офіційно засвідчений 
медичний документ, то тренерський штаб збірної має право відрядити до 
гравця лікаря збірної команди з метою обстеження його фактичного 
фізичного стану на предмет можливості виконання функцій гравця  збірної. 
Медичне обстеження лікар збірної проводить самостійно або через 
відповідну медичну установу, а за бажанням гравця – за участі медичного 
працівника, який поставив попередній діагноз про наявність у гравця 
травми, хвороби тощо. 
За наслідками такого медичного обстеження гравця, з урахуванням 
попереднього медичного висновку фахівця, робиться висновок про 
поважність причини неприбуття гравця до табору збірної команди та 
можливі дисциплінарні санкції. 
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9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

9.1. Змагання з волейболу в Україні проводяться за офіційними правилами 
ФІВБ. 

9.2. Матчі команд, які приймають участь в чемпіонаті України з волейболу 
сезону 2022-2023 років проводяться кольоровими м’ячами “Mikasa V200W”, 
в інших лігах (студентська, шкільна, дитяча, серед ветеранів, працівників 
окремих видів професійної діяльності) - “Mikasa MVА- 200”, або “Mikasa 
V200W”. 

9.3. У сезоні 2022-2023 років у чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих і 
жіночих команд у грі можуть приймати участь не більше п’яти офіційних осіб 
(головний тренер, два помічника тренера, лікар, масажист) з числа 
офіційних осіб, занесених до заявочного аркуша та гравців згідно технічної 
заявки на гру. 

9.4. В числі гравців можуть бути: 

13 гравців – два ліберо; 

14 гравців – два ліберо; 

9.5. Гравців ліберо можна призначати або перепризначати за 45 хвилин до гри з 
числа гравців, заявлених для участі в матчі. 

9.6. Гравець Ліберо може бути капітаном команди. 

9.7. Технічна заявка подається на кожен матч без обмежень з числа гравців, 
внесених в заявочний аркуш і які отримали ліцензію для участі у чемпіонаті 
України. Якщо гравець (-ці) був (-ли) відсутний (- ні) в технічній заявці на 
момент затвердження Форми на матч, він/вона/вони не допускаються до 
матчу (-ів). Відсутність гравця (-ців) на матчі з числа затвердженних на матч 
карається згідно Дисциплінарного кодексу. 

9.8. Ігри проводяться з п’яти партій, за результатом яких командам 
нараховується: 

- перемога/поразка; 

- кількість очок: 

- за перемогу з рахунком 3:0 та 3:1 - 3 очки, 3:2 - 2 очки; 

- за поразку з рахунком 0:3 та 1:3 - 0 очок, 2:3 - 1 очко; 

- за неявку на гру – мінус 1 очко. 

- коефіцієнт співвідношення партії; 

- коефіцієнт співвідношення м’ячів; 

- результат особистої зустрічі. 

9.9. Переможці змагань визначаються за більшою кількістю виграних матчів у 
всіх офіційних іграх згідно календаря (якщо система не передбачає іншої 
форми проведення). 

9.10. У разі однакової кількості виграних матчів двома (або більше) командами 
місця визначаються: 
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а) за більшою кількістю набраних очок; 

б) за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх зіграних 
іграх; 
в) за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх зіграних 
партіях; 
г) за результатом особистих матчів між спірними командами; 

9.11. До команди, що самоусунулась від змагань, застосовуються наступні 
санкції: 

- зараховується поразка у кожній грі з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) і мінус 1 
очко за кожну гру; 

- накладається фінансове стягнення згідно „Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ” (Додаток 7 до Регламенту); 

- команда повинна відшкодувати завдані та понесені іншою 
стороною витрати, якщо такі мали місце та підтверджуються 
документально. 

9.12. У разі зняття команди зі змагань: 

- гравці отримують статус вільних агентів без сплати компенсації клубу; 

- очки, отримані в іграх з цією командою – анулюються; 

- заявочний аркуш команди в поточному сезоні анульовується; 

- заявочні внески не повертаються; 

- команді забороняється участь в будь-яких змаганнях під егідою ФВУ на 
протязі трьох років. 

9.13. Директоратом змагань можуть вноситися доповнення до розділу IX у разі, 
якщо система проведення передбачатиме інші умови. 

9.14. Якщо гра була припинена з причини недисциплінованої поведінки гравців 
однієї з команд, то команді, яка винна зараховується поразка з рахунком 0:3 
(0:25,0:25,0:25), а супернику перемога 3:0 (25:0,25:0,25:0). 

9.15. Якщо гра була не закінчена з вини двох команд, обом командам 
зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25). 

9.16. Директорату ГО ФВУ надаються повноваження у випадку форс- мажорних 
обставин змінювати порядок ігор. 

9.17. У разі, якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, 
цій команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25; 0:25; 0:25), очки не 
нараховуються, застосовуються також санкції згідно “Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ” і мінус 1 очко за кожну гру. 

9.18. Якщо через форс-мажорні обставини команда не може прийняти участь у 
змаганнях, вона повинна надіслати до Директорату ГО ФВУ документи, які 
підтверджують наявність форс-мажорних обставини. При наявності 
документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, Директоратом 
може бути прийняте рішення про перенесення гри (туру). Ігри/ гра 
переносяться на найближчий резервний день. При відсутності документів, 
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які підтверджують форс-мажорні обставини, команді зараховується поразка 
у грі (іграх) з рахунком 0:3 (0:25,0:25,0:25) і мінус 1 очко за кожну гру, 
фінансові санкції не застосовуються. 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 
10.1. В чемпіонаті України серед чоловічих та жіночих команд вищої, першої та 

другої ліг обов’язковим є ведення електронного протоколу та    онлайн 
статистичних даних матчу.  

10.2. Організація і контроль за проведенням змагань з волейболу в Україні 
покладається на Директорат ГО ФВУ.  

10.3. Відповідальність за участь у суддівстві змагань місцевих суддів (кутові, 
секретар, обслуговуючий персонал) покладається на голову АК 
регіонального осередку (відокремленого підрозділу) ГО ФВУ. 

10.4. Вимоги до організації змагань: 
- провідний інтернет-зв’язок (кабельне з’єднання) та безпровідний інтернет 

зв’язок (wi-fi); 
-  ноутбук та принтером для судді-секретаря; 
-  місцем для технічного делегата ГО ФВУ (яке включає в собі окремий стіл з 

двома стільцями, безпровідний інтернет зв’язок (wi-fi), окремі монітори з 
підключення до ноутбука секретаря та трансляції онлайн матчу); 

- місце для команди-учасника чемпіонату України для проведення 
відеозапису гри (яке включає в собі окремий стіл з двома стільцями, 
безпровідний інтернет зв’язок (wi-fi); 

-  планшети (чотири) для першого та  другого суддів та лавок команд; 

- реклама ігор, що відбуватимуться, за допомогою місцевих засобів масової 
інформації, власного інтернет-ресурсу, випуску і розповсюдження банерів, 
афіш та програм змагань; 

- на прохання приїжджої команди замовити готель та сприяти організації 
харчування приїжджої команди за її рахунок; 

- при проведенні опробування залу та передматчевих тренувань керівництво 
команди має право вимагати можливість тренуватися без присутності членів 
команди (клубу) суперника - «при закритих дверях». Контроль за 
дотриманням даного пункту Регламенту покладається на Технічного 
делегата матчу; 

- надати команді час для тренування в ігровому залі протягом 1,5 години у 
день приїзду; 

- надати командам ігровий зал не менше як за 45 хвилин до початку офіційної 
гри; 

- надати команді не менше 20 м’ячів для тренувань та розминки перед грою; 
- надати на гру 6 нових м’ячів; 
-      забезпечити інтернет-трансляцію  ігор в он-лайн режимі; 
- виключити присутність в суддівській кімнаті сторонніх осіб; 
- забезпечити кваліфікованим медичним персоналом з необхідними 

медикаментами (швидка допомога). Лікарі повині відрекомендуватися 
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технічному делегату ГО ФВУ перед грою і довести до його/її відома своє 
місце знаходження; 

- забезпечити громадський порядок у місцях проведення змагань (поліція, 
національна гвардія, муніципальна поліція); 

- забороняється командам під час розминки використовувати офіційне 
обладнання (стійки, сітку, суддівську вишку і т.п.). 

10.5. Клуб (команда) зобов’язана не менше, ніж за 7 днів до приїзду: 
- надати інформацію приймаючій стороні про час приїзду та кількісний склад 

делегації; 
- підтвердити прохання про замовлення готелю та послуги в організації 

харчування; 
10.6. Команда повинна мати не менше двох комплектів форми різного 

(контрастного) кольору. Нумерація футболок від 1 до 99. На календарну гру 
команди виходять в формі, що затверджена технічним делегатом ГО ФВУ. 
Форма  гравця ліберо повина відрізнятися кольором від форми інших гравців 
команди. За 17 хвилин до початку гри гравці команд повинні бути в ігровій 
формі. 

10.7. Форма одягу п'яти офіційних осіб, які мають право знаходиться на лавці 
запасних на матчах чемпіонату України серед чоловічих та жіночих команд 
вищої, першої та другої ліг передбачає три варіанти: 

- I варіант - всі п'ятеро одягнені в цивільну форму одного фасону; 
- II варіант - всі п'ятеро одягнені в однакову спортивну форму; 
- III варіант - троє одягнені в цивільну форму одного фасону, лікар команди і 

масажист одягнені в однакову спортивну форму. 
10.8. Нанесення на ігрову форму прізвища гравця, назви команди  виключно 

державною мовою. 

 
10. РОЗПОДІЛ КОМАНД, ЖЕРЕБКУВАННЯ, КАЛЕНДАР МАТЧІВ 

10.1. Розподіл команд здійснюється за рішенням Директорату ГО ФВУ. Номери 
у підгрупах визначаються згідно рейтингу     попереднього сезону. 

10.2. Порядок турів та черговість ігор у підгрупі встановлюються згідно “Таблиці 
Бергера” або інших систем проведення. 

10.3. Розклад ігор по днях встановлюються згідно “Таблиці Бергера”: 
При грі 2 х 2 
1 день 2 день 
А1 – Б2 А2 – Б1 
Б1 – А2 Б2 – А1 
При грі 3-х команд 

1 день – місцева команда – краща за рейтингом на день 
змагань приїжджа команда; 

2 день – дві приїжджі команди; 
3 день – місцева команда – інша приїжджа команда. 
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При грі 2 х 3 
1 день 2 день 3 день 
А1 – Б3 Б2 – А1 А1 – Б1 
А2 – Б1 Б3 – А2 А2 – Б2 

 
1 день 

При грі 3 х 2 
2 день 

 
3 день 

А1 – Б2 Б1 – А2 А1 – Б1 
А3 – Б1 Б2 – А3 А2 – Б2 

 
1 день 

При грі 3 х 3 
2 день 

 
3 день 

А1 – Б2 А2 – Б1 А3 – Б3 
Б3 – А2 А1 – Б3 Б2 – А2 
А3 – Б1 Б2 – А3 Б1 – А1 
 При грі 4 х 4  

1 день 2 день 3 день 4 день 

А2 – Б3 Б1 – А3 А1 – Б2 Б4 – А4 
А1 – Б4 Б2 – А4 А2 – Б1 Б3 – А3 
А4 – Б1 Б3 – А1 А3 – Б4 Б2 – А2 
А3 – Б2 Б4 – А2 А4 – Б3 Б1 – А1 

При грі 4-х команд 
1 день 2 день 3 день 

1 – 4 4 – 3 2 – 4 
2 – 3 1 – 2 3 – 1 

При грі 5-ти, 6-ти команд 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
1 – (6) 1 – 2 3 – 1 (6) – 5 4 – 2 
2 – 5 5 – 3 2 – (6) 1 – 4 5 – 1 
3 – 4 (6) – 4 4 – 5 2 – 3 3 – (6) 

При грі 7-ми – 8-ми команд 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 
2 – 7 6 – 4 3 – 1 7 – 5 4 – 2 1 – 6 5 – 3 
3 – 6 7 – 3 4 – 7 1 – 4 5 – 1 2 – 5 6 – 2 
4 – 5 1 – 2 5 – 6 2 – 3 6 – 7 3 – 4 7 – 1 
1 – (8) (8) – 5 2 – (8) (8) – 6 3 – (8) (8) – 7 4 – (8) 

При грі 9-и – 10-ти команд 
1день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1 –10 10 –6 2 –10 10 –7 3 –10 10 –8 4 – 10 
2 –9 7 –5 3 –1 8 –6 4 –2 9 –7 5 –3 
3 –8 8 –4 4 –9 9 –5 5 –1 1 –6 6 –2 
4 –7 9 –3 5 – 8 1 –4 6 –9 3 –4 8 –9 
5 –6 1- 2 6 –7 2 –3 7 –8 2 – 5 7 –1 
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                              8 день                                                    9 день 

10 –9                                                5 –10 

1 –8 4 – 6 
2 –7 7 – 3 
4 –5 9 – 1 
3 –6 8 – 2 

 
11. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ 
12.1. Протест на гру (або ігрові моменти) заявляється капітаном команди під час 

гри першому судді з резервуванням права після закінчення зустрічі 
підтвердити це записом у протокол. При цьому сплачується гарантійний 
внесок згідно “Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ”. Про протест Технічним 
делегатом ГО ФВУ після закінчення гри сповіщається суперник. Протягом 
двох годин після закінчення зустрічі протест у письмовій формі подається 
Технічному делегату ГО ФВУ, який зобов`язаний розглянути протест до 
початку наступного ігрового дня у присутності суддівської бригади 
опротестованої гри та представників обох команд. Питання, що 
знаходяться поза компетенцією Технічного делегата ГО ФВУ гри (туру), 
розглядаються Директоратом ГО ФВУ. У разі потреби Директорат ГО ФВУ 
приймає рішення протягом 10 діб. 

12.2. Сторона, що незгодна з рішенням Директорату ГО ФВУ, має право подати 
апеляцію на це рішення в Апеляційний комітет ГО ФВУ. 

12.3. Апеляції подаються письмово відповідно до ”Положення про Апеляційний 
комітет ГО ФВУ”. Апеляційний комітет зобов’язаний прийняти рішення по 
апеляції на протязі 20 календаних днів. Якщо протест відхиляється, 
гарантійний внесок залишається в розпорядженні ГО ФВУ, а якщо 
задовольняється - внесок повертається позивачу (апелянту) на протязі 5 
банківських днів, а винуватці порушення вимог регламентуючих документів 
караються згідно “Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ”. У випадку 
задоволення протесту відбувається перегравання на тому ж майданчику, а 
якщо це неможливо, Директорат ГО ФВУ приймає рішення щодо місця, 
часу перегравання зустрічі та фінансових витрат. 

12.4. При подачі протестів-заяв на розгляд технічного делегата, Директорату ГО 
ФВУ, Апеляційного комітету, позивачем щоразу сплачується гарантійний 
внесок у сумі, передбаченій “Дисциплінарним кодексом ГО ФВУ”. 
 

12. ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 
13.1. Змагання починаються технічною нарадою, яку проводить Технічний 

делегат ГО ФВУ за участю офіційних представників команд, на якій 
затверджуються відповідні форми. 

13.2. У ході наради представники команд подають технічному делегату 
паспорти гравців, технічні заявки на гравців та офіційних осіб, а також два 
комплекти форми для подальшого затвердження її на гру Технічним 
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делегатом ГО ФВУ. 
13.3. Відсутність представника команди, або головного тренера, або 

менеджера на офіційній нараді до початку матчу/туру та не затвердження 
гравців на матч/тур в офіційному реєстрі чемпіонату України карається 
згідно „Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ” (Додаток 1 до Дисциплінарного 
кодексу ГО ФВУ). 

13.4. Зміни в технічній заявці на матч не дозволяються. 
13.5. Технічний делегат в ході наради приймає рішення  в межах своїх 

обов’язків. На нараді визначається механізм своєчасного отримання 
тренерами і представниками команд офіційних документів змагань: допуск 
гравців і наявність дисциплінарних порушень, розклад ігор, отримання 
протоколів ігор та підсумкових документів. 

13.6. Питання, що знаходяться поза компетенцією Технічного делегата ГО ФВУ 
передаються ним на розгляд Директорату ГО ФВУ. 

 
 

13. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 
14.1. Для участі у змаганнях у якості технічного делегата, першого (другого) 

судді, допускаються особи, затверджені на поточний сезон Виконкомом ГО 
ФВУ за рекомендаціями  Арбітражної комісії ГО ФВУ. 

14.2. Проведення кожного туру покладається на суддівську бригаду у складі: 
- Технічний делегат ГО ФВУ; 
- першого судді, другого судді; 
- секретаря; 
- суддів на лініях - 2 чол.(на фінальних етапах), 
та технічного персоналу: 
- корт-менеджер (старший по майданчику); 
- оператора табло; 
- інформатора; 
- подавальників м’ячів; 
- швидких протиральників; 

14.3. Регіональні арбітражні комісії забезпечують участь у суддівстві місцевих 
суддів, які також повинні мати допуски-дозволи, затверджені Арбітражною 
комісією ГО ФВУ за поданням регіональних осередків федерації 
волейболу. 

14.4. Для суддівства змагань з волейболу в Україні визначається єдина 
суддівська форма – темно синій верх із вставками білих рукавів та темно 
синій низ із застосуванням емблем відповідних суддівських категорій. 

14.5. Технічні делегати ГО ФВУ прибувають за день до гри або в день гри, але 
не пізніше 12-14 годин до початку гри, судді ГО ФВУ прибувають на матчі 
туру в день першої гри не пізніше ніж за 7 годин до проведення матчу. 

14.6. У фінальних етапах чемпіонату України з волейболу Технічні делегати ГО 
ФВУ та судді ГО ФВУ прибувають на матчі за день до гри. 

14.7. Звітну документацію щодо проведення змагань технічний делегат ГО ФВУ 
повинен надати до Директорату ГО ФВУ терміново протягом 2-х днів після 
закінчення туру.  
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14. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ 
15.1. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед команд вищої 

ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
СЕРЕД КОМАНД ВИЩОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками. Гравці, 
тренери, офіційні особи команд (не більше 20 осіб, в т.ч. 5 офіційних осіб 
та 15 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.2. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками. Гравці, 
тренери, офіційні особи команди (не більше 20 осіб, в т.ч. 5 офіційні особи 
та 15 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.3. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед команд 
першої ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ 

15.4. УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД ПЕРШОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками 
ГО ФВУ; гравці, тренери, офіційні особи команд (не більше 18 осіб, в т.ч. 4 
офіційні особи та 14 гравців) нагороджуються медалями та дипломами ГО 
ФВУ. 

15.5. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками ГО ФВУ. 
Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 18 осіб, в т.ч. 4 офіційні 
особи та 14 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.6. Чоловічій і жіночій командам, які вибороли перші місця серед команд другої 
ліги, присвоюється звання “ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД 
КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ”, вони нагороджуються Кубками; гравці, тренери, 
офіційні особи команд (не більше 16 осіб, в т.ч. 4 офіційні особи та 12 
гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

15.7. Команди, що посіли друге і третє місця нагороджуються Кубками ГО ФВУ. 
Гравці, тренери, офіційні особи команди (не більше 15 осіб, в т.ч. 4 офіційні 
особи та 12 гравців) нагороджуються медалями ГО ФВУ. 

 

16. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 
16.1. Витрати на підготовку, організацію та проведення змагань з волейболу 

розподіляються між усіма суб’єктами, причетними до зазначених змагань. 
16.2. Бюджет ГО «Федерація волейболу України» на проведення змагань 

формується за рахунок отриманих коштів, а саме: щорічних внесків клубів, 
внесків за участь гравців, внесків за участь у суддівстві, добровільних 
внесків клубів на проведення змагань та залучених Федерацією коштів від 
спонсорів, меценатів, тощо. 

16.3. Розмір внесків складає (грн): 
1) заявочний внесок (добровільний) клубів за участь у чемпіонаті: 

- вища ліга(чоловічі та жіночі команди): 
-за участь в першому етапі – 20000,00 грн. 

-за участь в фінальному етапі -25000,00 грн. 
- перша ліга(чоловічі команди), перша ліга (жіночі команди) та друга ліга 
(чоловічі команди) – 25000 грн., 
2) внески(добровільні) за ліцензування гравців: 

- вища ліга – 550,00 грн. 
- перша ліга – 500,00 грн. 
- друга ліга – 450,00 грн.  
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3) внески(добровільні) за участь у суддівстві: 
- судді та техделегати ПВЛУ – 5000,00 грн. 
- вища ліга – без внеску. 
- перша ліга – без внеску. 
- друга ліга – без внеску. 
- місцеві судді – без внеску. 

Суддівські внески повинні бути сплачені до початку 1 листопада поточного року.  
16.4. Розмір внесків на проведення змагань з волейболу пляжного, паркового, 

волейболу на снігу, студентського, шкільної і дитячої ліг, серед ветеранів, 
працівників окремих видів професійної діяльності визначаються керівними 
органами організацій, що проводять змагання з цих видів волейболу. 

16.5. Добровільний внесок за реєстрацію та ліцензування закордонного/-них 
гравця/-ів, тренера/-ів, помічника/-ів головного тренера, лікаря/-ів, 
масажиста/-ів становить 15 000,00 гривень. 

16.6. ГО ФВУ здійснюються виплати на організацію та проведення змагань 
згідно кошторису витрат, затвердженого Виконкомом: 

- виготовлення та розповсюдження необхідної документації: 
регламент, календар, сертифікати та інші необхідні матеріали; 

- витрати на нагородження переможців та призерів, згідно розділу 
XVІ даного Регламенту; 

- всі інші витрати, пов’язані з підготовкою, організацією та 
проведенням змагань. 

16.7. Витрати клубів на проведення змагань здійснюються згідно власних 
кошторисів, у відповідності до вимог чинного законодавства, 
регламентуючих документів та особистих можливостей клубів: 

- витрати на відрядження команди - згідно нормативних документів та 
розпоряджень клубу. 

16.8. Сплата до ГО «Федерація волейболу України» заявочного (добровільного) 
внеску команд для всіх ліг здійснюється терміном до 1 листопада 
поточного року. 

16.9. Розміри оплати (гонорару) роботи суддівського апарату (за один день 
суддівства чемпіонату та Кубку України) становлять (грн): 

 
  

 
 

 
Вища ліга 

 (при трьох матчах/ 
при двох  матчах/  

при одному матчі в день) 

 
 
 

         Перша    ліга 
(при трьох матчах / 
при двох  матчах/ 

при одному матчі в 
день) 

 
 

 
Друга  ліга 

 (при трьох матчах/ 
при двох 

матчах/ 
 при одному матчі в 

день) 

Технічний 
делегат 

    1600/1200/850 1000/800/600 800/650/500 
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І-ий та ІІ-ий 
судді 

        1200/850 800/600 650/500 

Секретар гри       600/500/400 600/500/400 500/400/300 

Судді на лініях 
(на фінальних 
етапах) 

         

         700/500 

  

Технічний 
персонал: 
(корт-
менеджер, 
диктор- 
інформатор, , 
оператор 
лічильника та    
інші) 

 
 

 
      500/350/250 

 
 

 
500/350/250 

 
 

 
500/350/250 

Подавальникі, 
протиральникі 

            50               50               50 

На фінальних етапах чемпіонату України (матчі за 1-4 місця) суддівський 
гонорар (1 та 2 судді, технічний делегат) підвищується в 2 рази. 

В день приїзду розмір оплати (гонорару) роботи технічного делегата ГО ФВУ 
становить 300 грн. 

Перехідні ігри за участь в «СУПЕРЛІГА-ДМАРТ» організовує та проводить 
Професійна волейбольна ліга України. 
 
17. МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЇ 
17.1. ГО ФВУ володіє винятковими авторськими правами на назви і фірмові 

стилі ГО ФВУ і Змагань ГО ФВУ; 
17.2. ГО ФВУ володіє винятковими авторськими правами на рекламні 

можливості на всіх рекламних носіях в спортивних спорудах під час 
проведення Змагань ГО ФВУ; 

 
18. МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ 
18.1. Гравці, які приймають участь в чемпіонаті України з волейболу, повинні 

мати   допуск фізкультурно-лікувального диспансеру або іншої медичної 
установи незалежно від форм власності (який/яка має відповідну ліцензію 
МОЗ України). 

18.2. Використання допінгу в процесі підготовки та участі в змаганнях з  
волейболу в Україні суворо заборонено. Усі учасники змагань повинні 
дотримуватись антидопінгових вимог згідно: 

- всесвітнього антидопінгового кодексу; 
- міжнародних стандартів ВАДА; 
- загальноукраїнських антидопінгових правил; 
- медичного та антидопінгового регламенту ФІВБ; 
18.3. Національним антидопінговим центром може бути проведений допінг-

контроль гравців, які приймають участь в чемпіонаті України з волейболу. 
18.4. Планування допінг-контролю, відбір, транспортування та отримання 

результатів аналізів проб у рамках допінг-контролю матчів чемпіонату 
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України та позазмагального періоду здійснюється силами НАДЦУ. 
18.5.  Розгляд випадків порушення антидопінгових правил, а також прийняття 

рішень щодо них здійснюється НАДЦУ відповідно до законодавства 
України. 

18.6. У випадку порушення антидопінгових правил (відмова від проходження 
допінг-контролю, підміна допінг-проби або позитивна проба на допінг); 
- гравець усувається від усіх    змагань та іншої спортивної діяльності до 
рішення Виконкому ГО ФВУ, який одночасно приймає рішення щодо 
застосування санкцій до клубу (команди). 
- команді зараховується поразка з рахунком 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 
19. ДОПУСК СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ, ВИМОГИ ДО ІГРОВОГО 

МАЙДАНЧИНКА 
19.1. Всі матчі чемпіонату (незалежно від ліг) України проводяться на 

майданчиках критих спортивних споруд, затверджених   Директоратом ГО 
ФВУ; 

19.2. Спортивні споруди мають відповідати вимогам Правил гри та цього 
Регламенту (за винятком волейболу пляжного та   волейболу на снігу); 

19.3. У волейболі пляжному і волейболі на снігу спортивні споруди та 
майданчики допускаються відповідно до Положення про змагання. 

 
20. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 
20.1. У спортивному залі, де проводяться матчі чемпіонату України, на видному 

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

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

20.3. Гравці, тренери, керівники та інші посадові особи Клубів, судді,  
Техделегати,  посадові особи ГО ФВУ 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. 

 
21. ОРГАНІЗАЦІЯ ШОУ ТА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОСИСТЕМИ 
21.1. 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. 

21.2.   На матчах чемпіонату України дозволено використання центральної 
аудіосистеми інформатору і ді-джею матчу до свистка на подачу. 
Забороняється використання звукових сигналів повітряної тривоги 
(сирени), і інших спецсигналів. 
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22. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПIРНИХ ПИТАНЬ 
22.1. Право тлумачення Регламенту та інтерпретації випадків, які не розглянуті в 

цьому Регламенті, надається  директорату/Апеляційному  комітету ГО ФВУ. 
22.2. Внесення змін та доповнень до цього Регламенту вимагають затвердження 

Виконкомом ГО ФВУ. 
22.3.  Спірні питання за цим Регламентом вирішуються згідно Статуту ГО ФВУ 

та регламентуючих документів ГО ФВУ шляхом переговорів між 
сторонами. 

22.4. Якщо не було досягнуто згоди сторонами, спірні питання вирішуються 
згідно чинного законодавства України. 
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Додаток № 1 

до 
Регламенту змагань з 

волейболу в Україні сезону 

2022-2023 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про ДИРЕКТОРАТ ГО ФВУ 

по проведенню змагань з волейболу в Україні 
 

Директорат ГО «Федерація волейболу України» - орган, який 
створюється для здійснення оперативного управління ходом змагань 
чемпіонату України та інших змагань, які проводяться під егідою ГО ФВУ. 
Директорат діє згідно з регламентуючими документами ГО ФВУ. 

СКЛАД ДИРЕКТОРАТУ ГО ФВУ 
Персональний склад Директорату ГО ФВУ затверджується 

Виконкомом ГО «Федерація волейболу України» на ігровий сезон з серпня 
до липня наступного року. 

До складу Директорату входять: 
- голова Директорату ГО ФВУ (головний суддя змагань). 
- голова тренерської комісії ГО ФВУ; 
- голова арбітражної комісії ГО ФВУ; 
- член трансферної комісії ГО ФВУ; 
- юрисконсульт ГО ФВУ. 

ФУНКЦIЇ ДИРЕКТОРАТУ ГО ФВУ 

1). Забезпечує виконання вимог Регламенту та Регламентів про 
проведення змагань студентської, шкільної, дитячої ліг, інших офіційних 
всеукраїнських і міжнародних змагань, приймає рішення щодо поточних 
питань, які відносяться до підготовки, організації та проведення змагань. 
2). Розробляє систему проведення змагань по лігах і подає на 
затвердження Виконкому ГО ФВУ. 
3). Складає календар змагань з волейболу в Україні. 
4). Надає допомогу в розробці календаря змагань студентської, шкільної, 
дитячої ліг, інших офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань. 
5). Визначає місця проведення турів чемпіонату України та  інших змагань ГО 
ФВУ. 
6). Вирішує питання, пов`язані зі змінами календаря, строків та
 місць проведення змагань. 
7). Проводить мандатну комісію: приймає іменні заявки, здійснює 
реєстрацію та ліцензування гравців, тренерів та інших офіційних осіб. 
8). Здійснює дозаявки. 
9). Вирішує питання щодо переходу гравців з одного клубу до 
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іншого. 10). Визначає готовність спортивних баз до проведення 
змагань. 

11). Узгоджує 1,2 суддів на змагання за поданням Арбітражної комісії ГО 
ФВУ. 12). Проводить навчання, призначає на змагання і контролює роботу 
технічних делегатів ГО ФВУ. 
13). Сприяє рекламі змагань з волейболу через засоби масової інформації 
(телебачення, радіо, соціальні мережі, пресу). 
14). Готує, по закінченні сезону, на розгляд Виконкому ГО ФВУ 
інформативно- аналітичні матеріали. 
15). Виконує інші функції, пов`язані із проведенням змагань чемпіонату 
України з волейболу та змагань студентської, шкільної, дитячої ліг, інших 
офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань. 
16). Остаточне рішення всіх питань, пов’язаних зі змаганнями, є 
компетенцією Апеляційного комітету ГО «Федерація волейболу України». 
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Додаток № 2 

до 

Регламенту змагань з 
волейболу в Україні сезону 

2022-2023 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Апеляційний комітет ГО ФВУ 

 
 

Апеляційний комітет - орган, який розглядає конфліктні питання та 
ситуації, пов`язані із проведенням змагань чемпіонату, Кубка і Суперкубка 
України за участю зацікавлених сторін. 

Склад Апеляційного комітету затверджує Виконком ГО «Федерація 
волейболу України». Термін повноважень Апеляційного комітету 
визначається строком проведення вищезгаданих змагань. 

Голова та члени Апеляційного комітету обираються Виконкомом ГО 
«Федерація волейболу України». 

Апеляційний комітет діє згідно із регламентуючими документами 
ФІВБ, ЄКВ керуючись в своїй діяльності діючим законодавством України, 
Статутом ГО ФВУ, Регламентом змагань з волейболу в Україні, 
регламентами проведення конкретних змагань та цим Положенням. 

Апеляційний комітет збирається на свої засідання в міру необхідності 
за зверненням суб’єктів змагань для розгляду конфліктних ситуацій, які 
невдалось вирішити на рівні Директорату ГО ФВУ. 

Апеляційний комітет не обмежується апеляцією, скаргою або 
протестом, а зобов`язаний перевірити справу повністю. 

Апеляційний комітет має право вимагати справи, що розглядаються, 
необхідні документи, викликати на свої засідання і заслуховувати усні і 
розглядати письмові скарги, пояснення, свідоцтва всіх суб’єктів змагань 
причетних до справи. 

Явка всіх суб’єктів змагань на запрошення Апеляційного комітету для 
розгляду конфліктних ситуації обов’язкова. 

Апеляційний комітет зобов’язаний розглянути і прийняти рішення по 
конфліктній ситуації чи питанню на протязі 20 (двадцяти) календарних днів 
після офіційного зверенення суб’єктів змагань. 

Рішення Апеляційного комітету є остаточним і не підлягяє перегляду. 
Інформація про рішення Апеляційного комітету надається Виконкому ГО 
ФВУ. 

Апеляційний комітет веде діловодство та формує документацію по 
розглянутих справах. Розглянуті справи, прийняті по них рішення 
передаються на зберігання Виконкому ГО ФВУ. 
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Додаток № 3 

до Регламенту 

змагань з волейболу в Україні 

сезону 2022-2023 років 

 
Сертифікат спортивної споруди 

для проведення змагань з волейболу в Україні сезону 2022-2023 років 
 

НАЗВА СПОРТИВНОГО ЗАЛУ:    

Адреса:    

e-mail:    
 
 

0,0 м  
0 м 

 
0 м 

0,0 м 

     

   9 м  

  20,12 м. 

 
12,73 м. 

 

18 м 

  

0,0 м   0,0 м 

  0 м 0 м 
 

 

 
- 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 (на матчах чемпіонату І, ІІ, ІІІ етапів - за бажанням):    

- 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:    

- радіофікація спортивної споріди:   

- кодиціонування спортивної споруди:    

- кількість місць для глядачів не менше 450 (чотириста п’ятдесят):    

- кількість місць для преси:    

- VIP зона:    

- ігрова зона огороджена травмобезпечними щитами для банерів розміром 3 м. на 1 м., або 

травмобезпечними LED-панелями розміром 3 м. на 1 м.:    
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- кількість місць для ТБ-камер не менше 3 (трьох):    

- кількість роздягалень для Команд, що мають вихід в зал, не менше 4 (чотирьох), або 2 

(двох) в залежності від системи проведення:    

- кількість душових та туалетів для команд, суддів, глядачів:    

- кількість роздягалень для суддів не менше 2 (двох): _ 

- кількість роздягалень для групи підтримки і подавальників не менше 2 (двох):    

- інтернет-з'єднання на арені:    

- кімната для нарад з комп'ютером, підключеним до Інтернету, принтер, ксерокс:    

- кімнату для проведення прес-конференції:    

- лікарський кабінет:    

- кімната для допінгу:    

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

- волейбольні стійки: комплект/-ти. 

- захист волейбольних стійок: комплект/-ти. 

- суддівська вишка: комплект/-ти. 

- сітка волейбольна: комплект/-ти. 

- антени волейбольні: комплект/-ти. 

- м'ячі волейбольні MIKASA V200W: шт. 

- м'ячі волейбольні ігрові MIKASA V200W: шт. 

- кошики для м'ячів: шт. 

- підставка для 6-ти ігрових м'ячів: шт. 

- візок для костюмів (типу супермаркет): шт. 

- вимірювач висоти сітки: шт. 

- рулетка довжиною 25 м. (металева): шт. 

- рушники для витирання підлоги і м'ячів: шт. 

- табуретки для подавальників м'ячів і протиральників: шт. 

- манометр для вимірювання тиску м'яча: шт. 

- насос/-и з голкою для накачування м'ячів: комплект/-ти. 

- табло настільне перекидне: шт. 

- світлозвуковий сигнал для запиту перерв (зумер): комплект/-ти. 

- термометр (кімнатний): шт. 

- люксометр: комплект/-ти. 

- столи для суддівської бригади: шт. 

- столи для статистиків матчу: шт. 

- столи для журналістів: шт. 

- столи для медичного персоналу: шт. 

- стільці, лавки для запасних гравців: шт. 

- столи та крісла для операторів відеоповторів: шт. 

- планшети для суддів та тренерів: шт. 
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- прапорці суддів на лінії: комплект/-ти. 

- мікрофони: шт. 

- накидки (манішки) для перепризначення гравця Ліберо: шт. 

- масажні столи: шт. 

- принтер: шт. 

- монітор: шт. 

- ноутбук (для ведення електронного протоколу матчу): шт. 

- державний прапор України 3 х 2 м. або 2 х 1,5 м.: шт. 

- прапор ГО «Федерація волейболу України» 3 х 2 м. або 2 х 1,5 м.: шт. 

Електроне табло:    

- назва змагань:    

- назви команд: _ 

- показники поточного рахунку:    

- команду, що подає:    

- склади команд на гру:    

- склад суддівської бригади на гру:    

- перерви команд:    

- заміни команд:    

- відеоповтори: _ 

- рухомий рядок:    
 
 
 
 
 
 
 

Голова Директорату ГО ФВУ: (Скібіцький О.С.) 

Голова місцевої (обласної) АК: (_______________) 

 Представник регіонального осередку  

(відокремленого підрозділу) ГО ФВУ: (_______________) 

 
Представник клубу/команди: (_______________) 
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Допущено гравців:    

Допущено офіційних осіб:    

« » 202 р. ( ) 

Додаток № 4 

до Регламенту 
змагань з волейболу в Україні 

сезону 2022-2023 років 

 

 

ГО «Ф Е Д Е Р А Ц І Я В О Л Е Й Б О Л У У К Р А Ї Н 

И» З А Я В О Ч Н И Й А Р К У Ш 

НА КОМАНДУ

 МІС

ТО УЧАСНИЦЮ 

ЧЕМПІОНАТУ (КУБКУ) УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ У 202 / 

202 р.р. 
 

 
№ 

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, 
ПО-БАТЬКОВІ 

 

№ 
ліцензії 

 
Д/М/Р н/р. 

 

№ 
гравця 

№ документу 
(паспорт, 

свідоцтво, ID- 
картка) 

Термін дії 
контракту 

(угоди, 
договору) 

 

Підпис 
гравця 

Віза лікаря 
на кожного 

гравця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

6. 
        

7. 
        

8. 
        

9. 
        

10. 
        

11. 
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12. 
        

13. 
        

14. 
        

15. 
        

16. 
        

17. 
        

18. 
        

19. 
        

20. 
        

21. 
        

22. 
        

23. 
        

К Е Р І В Н И Й С К Л А Д 

 

 
 

№ 

 

 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, 

ПО-БАТЬКОВІ 

 

 
№ 

ліцензії 

 
 

Д/М/Р 
н/р.. 

 
 

 
Освіта 

 

Посада 
у 

команді 

Стаж 
тренерської 

роботи 

 
 

Серія та № 
паспорту/ ID- 

картки 

 
 

№ 
телефону  

Загаль 
ний 

З якого 
року в 
команд 

і 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 
ФОРМА КОМАНДИ: основна    

запасна    

ПРЕЗИДЕНТ (ГОЛОВА) КЛУБУ    

ПРЕЗИДЕНТ (ГОЛОВА) РЕГІОНАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ 

(ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ГО ФВУ    

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОДА    

ЛІКАР допущено – 
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Додаток № 5 

до 

Регламенту змагань з 
волейболу в Україні сезону 

2022-2023 років 

 

Д О Г О В І Р №    
 

 

м. Київ « » 2022 р. 

 
 

СТОРОНА-1: Громадська організація «Федерація волейболу України» (далі – ГО ФВУ) в особі 
Президента МЕЛЬНИКА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та 

СТОРОНА-2 : волейбольний клуб в
 особі 

  , який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ 
1.1. ГО ФВУ, яка є членом Міжнародної Федерації волейболу (ФІВБ) та 

Європейської Конфедерації волейболу (ЄКВ), діє як ексклюзивний організатор 
проведення чемпіонату України з волейболу сезону 2022/2023 рр. 

1.2. СТОРОНИ згідно цього Договору зобов`язуються шляхом залучення коштів, 
майна та зусиль сумісно діяти у сфері розвитку та популяризації волейболу, проводити 
змагання з метою популяризації волейболу в Україні, подальшого підвищення 
майстерності волейболістів, залучення широких верств населення до занять спортом, 
підготовки резерву команд майстрів, виявлення найсильніших команд для участі в 
Європейських Кубках та успішного виступу Національних команд України в Олімпійських 
Іграх, Чемпіонатах Світу, Європи та інших міжнародних змаганнях. 

 
2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРIН 

2.1. СТОРОНА-1 зобов`язується: 
2.1.1. Розробити Регламент про чемпіонат та Кубок України з волейболу. 
2.1.2. Провести організаційну роботу щодо залучення CТОРОНИ-2 до змагань. 
2.1.3. Розробити Регламент та календар проведення змагань. 
2.1.4. Оформити допуски-дозволи на гравців, тренерів та інших офіційних осіб. 
2.1.5. Організувати та забезпечити кваліфіковане суддівство змагань. 
2.1.6. Сприяти у придбанні спортінвентарю. 
2.1.7. Забезпечити підготовку інформаційно-методичної документації (таблиць з 

результатами змагань, рейтингу команд тощо). 
2.1.8. Надавати СТОРОНІ-2 оперативну інформацію щодо ходу чемпіонату та 

Кубка України. 
2.1.9. Надавати організаційну допомогу СТОРОНІ-2 в проведенні не менш як 

двох навчально - тренувальних зборів в Україні, одного навчально - тренувального зборів 
за кордоном і участь в міжнародних турнірах. 
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2.1.10. На прохання СТОРОНИ-2 проводити оплату будь-яких платежів, внесків, 
мита, штрафів, зборів, грошових коштів за гравців і т.і. за СТОРОНУ-2 до ФІВБ, ЄКВ, 
іноземних клубів, команд, судових і арбітражних органів та інших закордонних 
організацій. 

Після цього в термін, указаний в п.2.2.2.9. цього Договору, СТОРОНА-2 
відшкодовує всі вищевказані витрати СТОРОНІ-1. 
2.1.11. Надати СТОРОНІ-2 (за наявності) волейбольний календар за 2021 рік та 

літературу з волейболу. 
2.2. СТОРОНА-2: 
2.2.1. Визнає виключну ексклюзивну компетенцію ГО ФВУ в організації і 

проведенні чемпіонату та Кубка України з волейболу, визнає та зобов’язується 
виконувати Положення та Регламент змагань, інші нормативні документи та 
регламентуючі документи, в тому числі ФІВБ, ЄКВ, НОК, як документи, що регулюють 
рішення будь- яких спорів, які виникають у зв`язку з проведенням змагань та участю в 
них. 

2.2.2. Зобов`язується: 
2.2.2.1. Перерахувати на банківський рахунок ГО ФВУ до початку 

проходження мандатної комісії: 

а) заявочний внесок за участь у чемпіонаті  України в

 розмірі  ( грн. 00 коп.) (без ПДВ); 

б) внесок за ліцензування гравців у розмірі______гривень ( грн. 00 коп.)

 за особу х особи =   ( грн. 00 коп.) (без ПДВ); 

в)  внесок за ліцензування закордонного/-них гравця/-ів, тренера/-ів, помічника/-
ів головного тренера, лікаря/-ів, масажиста/-ів у розмірі гривень (  

грн. 00 коп.) за особу х   особи =    гривень ( грн. 
00 коп.) (без ПДВ). 

2.2.2.2. Своєчасно та в повному обсязі розрахуватися з Федерацією волейболу 
України у гривневому еквіваленті, якщо команда приймає участь у Кубках Європейської 
конфедерації, згідно регламентуючих документів ЄКВ. 

2.2.2.3. Підготувати місця проведення змагань згідно Правил змагань з волейболу. 
2.2.2.4. Забезпечити роботу представників радіо, преси, телебачення на 

змаганнях, а також висвітлення змагань у засобах масової інформації. 
2.2.2.5. Забезпечити медичне обслуговування змагань. 
2.2.2.6. Забезпечити проведення змагань без порушення громадського порядку. 
2.2.2.7. Забезпечити при прийомі турів змагань фінансування витрат на 

суддівство згідно регламентуючих документів ГО ФВУ та затвердженого кошторису 
витрат. 

2.2.2.8. Забезпечити збереження заробітної плати гравцям збірних команд 
України під час навчально-тренувальних зборів та участі в змаганнях. 

2.2.2.9. У разі сплати СТОРОНОЮ-1 будь-яких платежів, внесків, штрафів, 
зборів, мита, грошових коштів за гравців і т.і. за СТОРОНУ-2 до ФІВБ, ЄКВ, іноземних 
клубів, команд, судових та арбітражних органів та інших закордонних організацій в 10-
денний термін після вищевказаної сплати відшкодувати в повному обсязі (в гривневому 
еквіваленті) СТОРОНІ-1 сплачені нею грошові кошти. 

 
 

3. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 
3.1. Виконання спільних задач цього Договору здійснюється СТОРОНАМИ 

за взаємною згодою. 
3.2. Організація, керівництво та проведення чемпіонату та Кубка України з 

волейболу доручається СТОРОНI-1. 
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3.3. СТОРОНА-1 є повноважним представником СТОРОНИ-2, керує діяльністю 
Сторін та здійснює всі юридичні та інші дії для досягнення мети цього Договору. 

 

4. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ 
4.1. Цей Договір набуває юридичної сили з дати його підписання та діє протягом 

сезону 2022/2023 рр. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
5.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання зобов`язань 

цього Договору, якщо невиконання спричинилося за надзвичайними (форс-мажорними) 
обставинами, які СТОРОНИ не могли передбачити та подолати розумними діями, про що 
одна із СТОРIН зобов`язана проінформувати іншу протягом 24 годин. 

5.2. До обставин надзвичайного характеру належать: стихійні лиха та інші явища 
природи, а також акти чи дії державних органів та інші обставини поза межами впливу і 
компетенції СТОРIН. 

 

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов`язань, 

передбачених цим Договором, винна СТОРОНА відшкодовує іншій СТОРОНI нанесені їй 
збитки у повному обсязі. 

6.2. При порушенні СТОРОНОЮ-2 будь-якого припису розділу 2.2.2 цього 
Договору СТОРОНА-2 не допускається до проходження мандатної комісії та відповідно 
до участі у змаганнях, що проводить СТОРОНА-1, сплачує СТОРОНІ-1 фінансові санкції 
у відповідності до вимог діючого Регламенту та несе відповідальність згідно чинного 
законодавства України. 

 

7. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПIРНИХ ПИТАНЬ 
7.1. Спірні питання за цим Договором вирішуються згідно Статуту та 

регламентуючих документів ГО ФВУ шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. 
7.2. Якщо згоди СТОРОНАМИ не було досягнуто всі спірні питання вирішуються 

згідно чинного законодавства України. 
 

8. ЗМIНИ УМОВ ДОГОВОРУ 
8.1. Умови цього Договору мають однакову обов`язкову силу для СТОРIН та 

можуть змінюватися чи доповнюватися за взаємною згодою з їх обов`язковим 
оформленням письмово. 

8.2. Кожна зі СТОРIН може передавати свої права за даним Договором третій 
стороні тільки з письмової згоди іншої СТОРОНИ за цим Договором. 

 

9. IНШI УМОВИ 
9.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної 

СТОРОНИ, обидва примірники мають однакову юридичну силу. 
9.2. СТОРОНИ зобов`язуються при виконанні цього Договору підтримувати 

ділові контакти та приймати необхідні заходи для забезпечення виконання умов цього 
Договору. 

9.3. СТОРОНИ дійшли обопільної згоди з усіх істотних умов цього Договору. 
 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
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11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

СТОРОНА-1: СТОРОНА-2: 

 

ГО ФЕДЕРАЦIЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ 

 
 

01001, м. Київ, 
 

вул. Трьохсвятительська, № 13, оф.5 

р/р № UA 24 322313 0000026007012826539 

у АТ ”Укрексімбанк” м. 
Києва ЄДРПОУ 
16402485 

 

ПРЕЗИДЕНТ ГО ФВУ 
 

 
 

……………………………………………..

 ………………………………

……… 

М.Г. МЕЛЬНИК 

 
“.......” ..................................  2022 р. “........”...................................... 2022 р. 

м.п. м.п. 
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Додаток № 6 

до 
Регламенту       змагань з 

волейболу в Україні                                                         сезону 

2022-2023 років 

 
Витяг з Спортивного регламенту ФІВБ 

про зміну волейбольного 
громадянства 

 

Натуралізовані гравці можуть грати в національній збірній: 

Тільки один натуралізований гравець, який вже грав за іншу національну 
збірну, може бути членом команди, яка його натуралізувала. 

Трансферний сертифікат повинен включати додаткову інформацію 
щодо колишньої національної команди гравця, де він був заявлений. 

Натуралізований гравець чи нова федерація повинні сповістити ФІВБ 
щодо нового статусу гравця, супруводжуючи необхідною інформацією про 
його/її нове громадянство задля того щоб дворічний термін розпочався. 

Гравцю буде дозволено грати за національну команду з моменту, коли 
він/вона зареєстровані за формою О-2. 

ФІВБ реєструє письмову заяву гравців щодо прийняття їх у нову 
федерацію задля того, щоб гравці розпочали грати там. 

Натуралізовані гравці можуть грати в національній команді їх нової 
країни одразу після отримання офіційного документу, який підтверджує 
громадянство: 

- якщо гравець не був зареєстрований в іграх іншої національної команди; 
- якщо доведено їх перебування в країні їх нового громадянства не менш 

ніж 2 роки (до початку чемпіонату) з дати випуску офіційного документу, 
який підтверджує нове громадянство; 

- якщо таке перебування не було перервано грою у волейбол в клубі, або 
ж у національній збірній іншої держави; 

- на протязі двох років перебування, якщо гравець не знаходився під 
міжнародним трансферним сертифікатом, виданим його федерацією 
походження. 

Подвійне громадянство або подвійний вибір одного громадянства: 
1.7.1 гравець, який має подвійне громадянство або одне громадянство і 
вибір грати у двох національних федераціях, не може бути зареєстрований 
в національній збірній другої федерації, якщо він вже грав в національній 
збірній першої країни, доки: 

а) він не доведе перебування на протязі двох років в межах території 
другої НФ; 

б) протягом цих двох років він не грав в жодній команді і не підписував 
жодного трансферного документу, виданого першою НФ; 
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в) його перша НФ не має претензій до його виступів за місцеву або 
закордонну команду. У випадках подвійного громадянства гравця, 
спортивне громадянство буде надано як мінімум після двох років 
перебування. 

1.7.2 Гравці які мають проблеми з громадянством, або підтверджену 
дворічну бездіяльність зможуть грати за клубну команду їх нової країни 
перебування з дозволу ФІВБ (включаючи міжнародні змагання), доки вони 
не отримають громадянство своєї нової країни і не задовольнять інші законні 
вимоги. 

1.8 Участь за третю національну збірну 
Гравцю заборонено грати за третю національну збірну чи повертатись 

в національну збірну федерації походження, після того як він грав за другу 
НФ. 

1.9 Перша реєстрація у власній чи іншій країні. 
Федерація, котра першою видала ліцензію чи дала дозвіл гравцю в 

одній зі своїх клубних команд, вважається федерацією походження, не 
зважаючи на громадянство гравця. Хоча, якщо він громадянин іншої країни 
діють наступні правила: 

1.9.1 він може грати за національну команду одразу після отримання 
тогож громадянства, що і федерація походження; 

1.9.2 він переїжджає в країну свого громадянства, потім він 
автоматично передається (без необхідності трансферного сертифікату) 
федерації цієї країни, де він може вільно грати та доки не розрахується з 
боргами, або до припинення претензійз боку федерації походження. 
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Додаток № 7 

д

о Регламенту 
змагань з 

волейболу в 

Україні сезону 

2022-2023 років 

 

ДИСЦИПЛIНАРНИЙ КОДЕКС ГО ФВУ 
 

 Директорат ГО ФВУ приймає рішення та пропонує на розгляд 
Виконкому ГО ФВУ дисциплінарні стягнення стосовно команд, 
волейбольних клубів, офіційних осіб, тренерів і гравців у випадку 
порушення ними Регламенту, недисциплінованої поведінки та будь-
яких інших інцидентів і випадків. 

До суддів і обласних (міських) колегій суддів дисциплінарні 
стягнення накладаються Виконкомом ГО ФВУ, Директоратом ГО 
ФВУ та Арбітражною комісією ГО ФВУ. 

При необхідності на засідання Виконкому ГО ФВУ, Директорату 
ГО ФВУ чи Арбітражної комісії ГО ФВУ запрошуються зацікавлені 
сторони. У випадку незгоди з рішенням зацікавлені сторони можуть 
оскаржити його в Апеляційному комітеті ГО ФВУ. 

         Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, 
Республіки Крим, м. Київ та Севастопіль, волейбольні клуби несуть 
відповідальність за поведінку офіційних осіб, гравців, членів клубу та 
глядачів, а також інших осіб, які виконують будь-яку функцію на будь-
якому матчі від імені Федерації, команди (клубу).  

Клуб несе відповідальність за сплату фінансового стягнення 
членом клубу, і в разі несплати членом клубу сплачує стягнення.  

Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, 
волейбольні      клуби(команди) несуть відповідальність за будь-які дії 
чи поведінку,      спрямовані на фальсифікацію документів чи ігрових 
дій та вплив на  результати змагань на користь власної команди або 
будь-якої третьої сторони. 

Приймаючий регіональний осередок (відокремлений підрозділ) 
ГО ФВУ та команда (клуб) відповідають за прийом та організацію, 
громадський порядок і безпеку до, під час та після матчів. Вони 
можуть бути притягнені до відповідальності за будь-який випадок, 
недисципліновану поведінку, порушення Регламенту, до них можуть 
бути застосовані дисциплінарні санкції та інші засоби впливу. 
Характер санкцій та розміри штрафу визначаються Директоратом ГО 
ФВУ чи Арбітражною комісією ГО ФВУ залежно від ступеня 
порушення. Пом`якшуючі та обтяжуючі обставини беруться до уваги. 
Санкції можуть бути комбінованими. Штраф перераховується на 
розрахунковий рахунок ГО ФВУ протягом зазначеного строку. 

Регіональні осередки (відокремлені підрозділи) ГО ФВУ, 
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Республіки Крим, м. Київ та Севастопіль, керівництво клубів 
зобов`язані забезпечувати виконання рішень Виконкому ГО ФВУ, 
Директорату ГО ФВУ та Арбітражної комісії ГО ФВУ. 

При подачі протесту на розрахунковий рахунок ГО ФВУ 
вноситься гарантійний внесок у сумі 10 000 грн. 

Якщо команда, яка має фінансову заборгованість перед ГО 
ФВУ і не сплачує заборгованість до 31 січня поточного сезону, з 01 
лютого поточного сезону несплачена сума боргу збільшується вдвічі. 

До гравців, які були викликані на навчально-тренувальні збори 
або для участі в офіційних змаганнях у складі збірних команд України 
та не прибули або запізнилися без поважних причин, застосовуються 
санкції (Додаток 1 до Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ п. 1.8.). 
Кожний гравець, який є громадянином України та отримав 
запрошення виступати за відповідну національну збірну команду 
України, зобов’язаний з’явитись у табір її розташування. 

Якщо гравець заявляє, що він не може цього зробити у зв’язку з 
поганим станом здоров’я (хвороба, отримана травма і т.і.) та надає 
при цьому відповідний офіційно засвідчений медичний документ, то 
тренерський штаб збірної має право відрядити до гравця лікаря 
збірної команди з метою обстеження його фактичного фізичного 
стану на предмет можливості виконання функцій гравця збірної на 
поточну дату та у майбутньому. Медичне обстеження лікар збірної 
проводить самостійно або через відповідну медичну установу, а за 
бажанням гравця – за участі медичного працівника, який поставив 
попередній діагноз про наявність у гравця травми, хвороби тощо, яка 
заважає йому приймати участь у змаганнях. 

За наслідками такого медичного обстеження гравця, з 
урахуванням попереднього медичного висновку фахівця, робиться 
висновок про поважність причини неприбуття гравця до табору збірної 
команди та можливі дисциплінарні санкції. 

Команди та клуби, які не забезпечили: 
а) своєчасну явку на НТЗ та для участі в офіційних змаганнях 

гравців збірних команд; 

б) якісне та своєчасне оформлення документів гравців збірних 
команд, підлягають покаранню згідно санкцій (Додаток 1 до 
Дисциплінарного кодексу ГО ФВУ п. 1.9). 

Дисциплінарними стягненнями є: 

-попередження; 

-фінансове стягнення; 

-пропуск гри; 

-зняття трьох очок; 

-позбавлення прав (дискваліфікація); 

-виключення зі змагань ФВУ гравця, офіційної особи, члена     

клубу або  клубу. 
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            Фінансові санкції 

 

        
       ПОРУШЕННЯ 

            
             САНКЦІЇ 

ОРГАН,  
ЯКИЙ ПРИЙМАЄ 
РІШЕННЯ 

до волейбольного клубу/команди 
 
1.1.Запізнення подачі   
заявочного аркуша після 
встановленого терміну 

350 грн/ день 

 
Директорат ГО  
ФВУ 

 
1.2.Відмова від проведення 
туру після затвердження 
Директоратом ГО ФВУ 
1. за 20 днів 
2. за 10 днів 
3. за   5 днів 

 
 
  1.10000 грн. 
2.15000 грн. 
   3.20000 грн. 

/відшкодування витрат усім 
учасникам туру/ 

Директорат ГО  
ФВУ 

 

1.3.Незадовільна 
підготовка місця 
проведення змагань 

 

5000 грн. Директорат ГО  
ФВУ 

 

 1.4.Неявка команди на гру/ 
тур 
 

20000 грн.(за кожну гру)/ 
 відшкодування витрат 
усім учасникам туру та 
організатору (окрім 
підтверджених випадків 
форс-мажорних обставин) 

 

Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.5.Відмова від участі  у 
чемпіонаті 

(після підтвердження 
участі) 

Заборона приймати участь    
в змаганнях під егідою  
ГО   ФВУ терміном на три 
роки 

 

 
Виконком ГО ФВУ 

1.6.Відмова  команди 
продовжувати гру (вихід 
команди з майданчика до 
закінчення гри) 

7000 грн./ 
поразка в матчі з рахунком 
 0-3 (0-25,0-25, 0-25) 

Директорат ГО  
ФВУ 
 

Участь 1.7.Участь у грі особи, яка не 
має не має на це право  
             (з неоформленою заявкою 
або       пропус  пропуск гри згідно 
штрафних санкці   санкцій). 
   має  
На це   
   
 

5000 грн./ поразка в матчі з 
рахунком 0-3 (0-25,0-25, 0-
25) 
 

Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.9.Неякісне/несвоєчасне 
оформлення документів на 
гравців збірної ( без 
поважних причин). 

10000 грн. Виконком ГО ФВУ 

1.10.Відсутність другого  5000 грн.  Директорат ГО  
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комплекту форми на 
змаганнях 

 ФВУ 
 

1.11.Порушення 
антидопінгових правил 
(відмова від проходження 
допінг-контролю, підміна 
допінг-проби або 
позитивна проба на 
допінг); 

 

Усунення від змагань та 
іншої спортивної 
діяльності 
граця/клубу(термін 
вирішує Виконком ГО 
ФВУ) 
-поразка з рахунком 0:3 
(0:25, 0:25, 0:25). 

Виконком ГО ФВУ 

1.12.Відсутність гравця на 
грі після затвердження   
офіційної форми. 
 

1000 грн. Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.13.Відсутність команди на 
церемонії нагородження   
 

25000грн. Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.14.Відсутність 
представника команди на 
офіційній нараді до початку 
матчу/туру та не 
затвердження гравців на 
матч/тур  
 

1000 грн. Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.15.Пошкодження майна 
організатора туру 

Відшкодування 
нанесених збитків 

Директорат ГО  
ФВУ 
 

1.16.Безпідставне 
залучення до 
тренувального та 
змагального процесу 
гравця/офіційної особи, яка 
має діючий контракт з 
іншим клубом 

Усунення від змагань та 
іншої спортивної 
діяльності 
граця/офіційної 
особи/клубу(термін 
вирішує Виконком ГО 
ФВУ) 

Виконком ГО ФВУ 

1.17.Невиконання клубом 
зобов’язань по 
контракт/угоді.  

Визнання статусу гравця 
як вільного агента. 

Виконком ГО ФВУ 

1.18.Спроба шахрайства, 
надання неправдивих або 
сфальсифікованих даних до 
ГО ФВУ. 

Усунення від змагань та 
іншої спортивної 
діяльності офіційної 
особи/клубу(термін 
вирішує Виконком ГО 
ФВУ) 

Виконком ГО ФВУ 

  до офіційних осіб/гравців 
 

2.1.Відмова капітана 
підписати  протокол зустрічі 

1000 грн. Директорат ГО  
ФВУ 

2.2.Попередження (3 жовті 
картки)  

3000 грн. Директорат ГО  
ФВУ 

2.3.Зауваження (червона 
картка) 

3000 грн./або пропуск 
наступної гри(рішення 
приймає клуб/гравець) 

Директорат ГО  
ФВУ 

2.4.Вилучення (червона та 6000 грн./або пропуск двох Директорат ГО  
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жовта картки разом) наступних ігор(рішення 

приймає клуб/гравець) 
ФВУ 

2.5.Дискваліфікація 
(червона та жовта картка 
окремо) 

12000 грн./або пропуск 
трьох наступних 
ігор(рішення приймає 
клуб/гравець) 

Директорат ГО  
ФВУ 

2.6.Погрози/залякування  
суддівської бригади/  
офіційних осіб 

15000грн. Директорат ГО  
ФВУ 

2.7.Дискредитація 
(провокаційна, агресивна 
або зухвала поведінка, 
образливі висловлювання (в 
тому числі в засобах 
масової інформації) зі 
сторони  офіційних осіб 
клубу (команди)  

20000 грн./ або  пропуск 
трьох наступних ігор/або 
зняття трьох очок (рішення 
приймає клуб/офіційна 
особа)  

Директорат ГО  
ФВУ  

2.8.Несвоєчасна явка 
гравця  на НТЗ/тренувальні 
ігри/офіційні ігри збірної 
команди країни (без 
поважних причин) 
 

20000 грн./  
дискваліфікація команди / 
гравця від усіх змагань ГО 
ФВУ (термін визначає 
Виконком ГО ФВУ) 
 

Виконком ГО ФВУ 

2.9. Невиконання гравцем 
зобов’язань по контракту 
/самовільне залишення 
розсташування 
клубу/безпідставна спроба 
виступати за інший   клуб. 

Дискваліфікація(термін 
дискваліфікації вирішує 
Виконком ГО ФВУ) 

Виконком ГО ФВУ 

До суддів 

3.1.Неявка на суддівство 
без поважних причин 

Позбавлення допуску- 
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.2.Відмова від суддівства 
(від’їзд зі змагань без 
поважних  причин) 

Позбавлення допуску- 
дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.3.Запізнення на 
суддівство 

Дискваліфікація на 3 
місяці 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.4.Некваліфіковане 
суддівство 

Переведення для  суддівства 
на  лігу нижче 
Дискваліфікація (термін 
дискваліфікації вирішує 
АК ГО ФВУ) 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.5.Порушення етичних 
норм поведінки: 
-позитивна проба при 
проходженні алкотесту 
-порушення норм 
громадського порядку 

Позбавлення
 допуску
- дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
позбавлення суддівської 
категорії 
виключення зі списків 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 
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суддів (пожитєва 
дискваліфікація) 

3.6.Порушення 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
СУДДІВ УКРАЇНИ з 
ВОЛЕЙБОЛУ 

Позбавлення
 допуску
- дозволу судді ГО ФВУ 
(дискваліфікація до кінця 
сезону) 
позбавлення суддівської 
категорії 
виключення зі списків 
суддів (пожитєва 
дискваліфікація) 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.7.Відмова від суддівства 
після офіційного 
призначення . 

 

Дискваліфікація на 2 місяці.  
 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 

3.8.Несвоєчасна здача 
підсумкових матеріалів (2 
дні після закінчення матчу) 
технічним делегатом ГО 
ФВУ 

Дискваліфікація (термін 
дискваліфікації вирішує АК 
ГО ФВУ) 

Арбітражна комісія ГО 
ФВУ 
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Додаток № 8 

До Регламенту 
змагань з 

волейболу в 
Україні   сезону 

2022-2023 років 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ ГРАВЦІВ ЧЕМПІОНАТУ ТА 

КУБКА УКРАЇНИ 
 

В чемпіонаті та Кубку України серед чоловічих та
 жіночих команд визначають кращих гравців по номінаціях: 

- найцінніший гравець; 
- кращі центральні блокуючі; 
- кращі догравальні гравці; 
- кращий діагональний; 
- кращий пасуючий; 
- кращий гравець ліберо. 
Визначає ГО «Федерація волейболу України» окремо для 

чоловічого і              жіночого чемпіонату. 
Кращі гравці нагороджуються відзнаками ГО «Федерація 

волейболу України» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


