Зі змінами, внесеними відповідно
до Рішення Виконавчого комітету ФБУ
від 28.09.2020р.

ПОЛОЖЕННЯ
про статус баскетболіста України,
порядок підписання контрактів,
переходів гравців
з одного клубу/команди до іншого

м. Київ, 2020

Стаття 1. Загальні положення
1.1. Гравці, які беруть участь у змаганнях, що проводить Федерацією баскетболу
України (далі – ФБУ), мають статус спортсмена-професіонала або аматора.
1.2. Статус баскетболіста визначає ФБУ, яка проводить реєстрацію гравця.
Для підтвердження статусу баскетболіста ФБУ має право запросити у ФІБА,
Клубу/команди й гравця необхідні документи.
1.3. Гравець, який одержав паспорт громадянина України, але, згідно з
нормами/вимогами Регламенту ФІБА, не має права грати за збірні команди України, у
Чемпіонаті та Кубку України має статус іноземного гравця.
1.4. Гравець, який не отримує ніяких винагород, крім компенсації витрат, фактично
здійснених у зв’язку з його участю у Чемпіонаті, вважається аматором. Йому може бути
сплачена компенсація витрат на проїзд, проживання і харчування під час змагань, та на
спорядження, страхування і підготовку.
1.5. Гравець, який має контракт з Клубом/командою, що його наймає, та який отримує
винагороду у вигляді заробітної платні, яка перевищує його фактичні витрати,
вважається гравцем-професіоналом.
1.6. Особливості трудових відносин між гравцем та клубом, в т.ч. обов’язкові умови, які
мають бути зазначені в контракті, та умови, що рекомендовані ФІБА, передбачені в
Додатку №1 до цього Положення, який є його невід’ємною частиною.
1.7. Кожен клуб, де зареєстрований гравець, повинен відпустити гравця, коли він
викликаний до заходів національної збірної команди України з баскетболу, в т.ч. з
баскетболу 3х3, в будь-якій віковій категорії, на весь період, що визначений для
усіх заходів національних збірних команд, що внесені в Єдиний календарний
план
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивних
заходів
України
Мінмолодьспорту та ФБУ на відповідний рік, у т.ч. на медичний огляд.
У разі, якщо цього обов’язку не виконують без поважної причини, Клуб/команда,
в якому зареєстрований гравець, при поданні заявки та реєстрації цього гравця на
участь у Чемпіонаті сплачує внесок за цього гравця як за гравця категорії «Б», та
гравець буде покараний відповідно до Правил проведення чемпіонату та Кубку України,
ст. 12.3.
1.8. Вирішення спірних питань та конфліктів
1.8.1. Відповідно до Статуту ФБУ, п. 9.5 Статуту ФІБА для вирішення будь-яких спірних
питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами у сфері баскетболу в межах дії
Статуту або регламентних документів ФБУ, юридичні особи, клуби, офіційні та посадові
особи, тренери, гравці повинні послідовно вичерпати всі внутрішні засоби правового
захисту в межах норм статутних і регламентних документів в системі ФБУ, в
Баскетбольному арбітражному трибуналі (БАТ), а також в Спортивному арбітражному
суді в м. Лозанні (КАС), як останній інстанції.
1.8.2. Органами розгляду спірних питань і конфліктів в системі ФБУ є Комісія з правових
відносин та Виконавчий комітет ФБУ.
1.8.3. У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення
будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами у сфері баскетболу
в межах дії Статуту або регламентних документів ФБУ без попереднього вичерпання
всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах норм статутних і регламентних
документів, в БАТ, а також в КАС, ФБУ зобов’язує заявників відмовитися від позову
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шляхом подання відповідної заяви до суду загальної юрисдикції, наслідком чого
повинно стати закриття провадження у справі судом загальної юрисдикції, та
застосування дисциплінарних санкцій.
1.8.4. Недотримання вимог, передбачених в цьому Положенні, щодо укладення
контрактів (додаток №1), може стати підставою для відмови органів розгляду спірних
питань і конфліктів ФБУ у розгляді заяви зацікавленої сторони.
1.8.5. У разі, якщо юридична особа, клуб, тренер, гравець, що брали участь (були
стороною) в БАТ та/або КАС, не додержуються чи не виконують остаточне рішення чи
попереджувальні заходи БАТ та/або КАС, які набрали законної сили, зацікавлена
сторона має право звернутися до ФБУ із заявою про застосування заходів впливу до
відповідача.
У таких випадках, ФБУ може накласти на відповідача наступні санкції:
 Попередження відповідача про виконання рішень судів у строк до 3-х місяців;
 Анулювання реєстрації учасника змагань поточного сезону;
 Заборону на участь в національному чемпіонаті;
 Заборону на участь в міжнародних змаганнях в національній збірній команді чи
клубних міжнародних змаганнях;
 Заборону на реєстрацію нових гравців та/або заборону на участь у міжнародних
клубних змаганнях, якщо відповідачем є Клуб.
1.8.6. Рішення ФБУ є обов’язковим для всіх, хто бере участь в офіційних змаганнях з
баскетболу під егідою ФБУ.
Стаття 2. Міжнародний перехід гравця
2.1. Український гравець не має права виступати в закордонних клубах без дозволу
ФБУ. Якщо це сталося, його буде дискваліфіковано на термін до двох років з
повідомленням про це ФІБА.
2.2. Відповідно до Регламенту ФІБА перехід гравця в закордонний клуб можливий тільки
після того, як гравець досяг 18 років. Винятком є особливі випадки, що передбачені
Положеннями ФІБА.
2.3. Для того, щоб отримати лист-дозвіл на міжнародний перехід гравця, ФБУ потрібно
зробити запит до ФІБА, що можна зробити тільки за умовою наявності листа від
Клубу/команди, який хоче отримати цього гравця.
В листі від Клубу/команди до ФБУ з проханням надіслати лист-запит на гравця до ФІБА
повинно бути вказано:
● ім'я та прізвище гравця англійською мовою,
● назву клубу та країни, де гравець грав попередньо,
● ім'я та прізвище агента гравця англійською мовою, громадянство агента,
номер ліцензії ФІБА агента.
Крім того, одночасно до ФБУ потрібно надіслати копію паспорту гравця, на якого
надісланий лист-запит.
2.4. При переході гравця із українського клубу/команди до закордонного, на запит ФІБА
від ФБУ Клуб/команда повинен надати до ФБУ письмово (ЛИСТ-ЗГОДУ) позитивну чи
негативну відповідь про наявність контракту (є контракт/немає контракту) протягом 6
діб з моменту отримання офіційного запиту.
2.5. Якщо гравець, який не досяг 14-річчя, має свідоцтво про народження, що видане за
кордоном, до ФБУ необхідно додати документ, який підтверджує українське
громадянство (довідка про набуття громадянства України, закордонний паспорт гравця,
3

паспорти батьків). Якщо неможливо підтвердити українське громадянство гравця,
необхідно робити запит про його реєстрацію до закордонної Федерації.
Лист від клубу/команди для отримання листа-дозволу від закордонної
федерації
Зразок
На офіційному бланку клубу
Дата

До ФБУ

ЛИСТ

БК «АРСЕНАЛ» (Київ) просить зробити офіційний запит в ФІБА на надання
листа-згоди на перехід (Letter of Clearance) для гравця ІВАНЕНКА Петра (Petro
IVANENKO) 13/01/1992 року народження, який грав за баскетбольний клуб
«VITA» (Georgia).
Агентом гравця є Elias DIAMANTOPOULOS, громадянство – Греція (Greece);
ліцензія ФІБА № 2007019283.
Директор клубу
Печатка

В. Сидоренко

Стаття 3. Перехід гравця із одного клубу/команди до іншого клубу/команди
3.1. Якщо при переході гравця з одного клубу/команди до іншого, клуби/команди не
можуть досягти згоди, вони повинні докласти зусиль, щоб вирішити це питання з
урахуванням наступного:
3.1.1. Будь-які економічні суперечки між клубами/командами стосовно суми
компенсаційного внеску за підготовку гравця клуби/команди повинні вирішувати між
собою, в т.ч. з урахуванням цього Положення.
3.1.2. Суперечки між клубами/командами при переході гравця не повинні впливати
на його спортивну, професійну діяльність.
3.2. Клуб/команда, який має бажання отримати послуги гравця, зобов’язаний письмово
запросити (надіслати лист-запит) про наявність чи відсутність контрактних
зобов’язань між гравцем та Клубом/командою, в якому цей гравець був зареєстрований
останнім сезоном. Клуб/команда повинен надати позитивну (лист-згода) чи негативну
відповідь протягом 6 діб з моменту отримання офіційного запиту.
Якщо протягом 6 діб відповіді нема, зацікавлений Клуб/команда повинен негайно
повідомити про це ФБУ. Повідомлення до ФБУ повинне бути супроводжене копією
першого листа-запиту, що був адресований відповідному Клубу/команді. У цьому
випадку ФБУ може зареєструвати гравця без листа-згоди.
3.3. Лист-згода підтверджує, що цей гравець вільний від контрактних зобов’язань з
попереднім Клубом/командою. Лист-згода не може бути обмеженим або умовним.
3.4. ФБУ не приймає ніяких претензій від Клубу/команди після того, як отримала листзгоду.
3.5. Гравець буде допущеним до ігор тільки за умови виконання Клубом/командою
вимог, передбачених в цьому Положенні, у т.ч. щодо сплати компенсаційних внесків за
підготовку гравця.
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3.6. У разі розформування команди протягом поточного сезону гравці цієї команди
мають право переходити в інший клуб по 28 лютого включно без компенсаційних
виплат попередньому клубу.
Лист-запит при переході гравці в інший клуб/команду
Зразок
На офіційному бланку клубу

Директору клубу
(копія: до ФБУ)

Дата
ІВАНЕНКО Петро (14.10.2002)
Просимо надати інформацію про наявність або відсутність контракту
між БК «АРСЕНАЛ» (Київ) та гравцем ІВАНЕНКО Петро (14.10.2002)
Директор клубу

М. Шевченко

Лист-згода при переході гравці в інший клуб/команду
Зразок
На офіційному бланку клубу

Директору клубу
(копія: до ФБУ)

Дата
ІВАНЕНКО Петро (14.10.2002)
БК «АРСЕНАЛ» (Київ) повідомляє, гравець ІВАНЕНКО Петро вільний від
контрактних зобов’язань стосовно нашого клубу.
Директор клубу

В. Сидоренко

Стаття 4. Перехід гравця на правах оренди
4.1. Перехід гравця з одного клубу в інший на визначений строк вважається як
тимчасовий перехід (перехід на правах оренди).
4.2. Тимчасовий перехід гравця регламентують тими ж правилами, що діють стосовно
переходів баскетболістів-професіоналів, включаючи положення про компенсації за
підготовку.
4.3. Тимчасовий перехід здійснюють в заявкові періоди, що встановлені ФБУ.
4.4. При тимчасовому переході гравця між клубами обов’язково укладають відповідний
контракт (далі - договір оренди), який підписують керівники, завіряють печатками
клубів та підписує гравець. В договорі оренди необхідно зазначити всі умови переходу.
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4.5. На період оренди дія умов контракту гравця з основним клубом призупиняють, а
гравець укладає контракт з новим клубом на весь термін оренди.
4.6. Клуб, у якому гравець перебуває на правах оренди, не має права на його перехід у
третій клуб без письмового дозволу клубу, що надав гравця в оренду, та згоди самого
гравця.
4.7. Дострокове розірвання договору оренди та контракту гравця на період оренди
можливе тільки за згодою клубів та гравця при дотриманні норм цього Положення. Про
це укладають відповідну письмову угоду або додаток до угоди.
4.8. Перехід гравця на правах оренди можливий один раз у заявковому періоді (тобто
два рази протягом сезону).
4.9. Повернення гравця з клубу, де він перебував на правах оренди, у попередній клуб
не розцінюється як перехід.
4.10. Мінімальний період оренди не може бути меншим за 30 днів. Максимальний термін
оренди гравця не може бути довшим, ніж термін чинного контракту гравця
з клубом/командою.
4.11. Клуб/команда може із кількості 24-х гравців, що зареєстровані в команді
відповідної ліги, у терміни переходів дозволити перехід гравця на правах оренди, з яким
має контракт, в інший клуб/команду, але не може заявити до складу своєї команди цієї
ліги замість нього іншого гравця.
4.12. Питання про тимчасовий перехід (оренду) гравця та допуску його до участі у
змаганнях за інший клуб/команду вирішує ФБУ на підставі: а) Листа-повідомлення про
тимчасовий перехід (оренду) із зазначенням клубу/команди, до якого відбувається
тимчасовий перехід (оренда) гравця, та терміну тимчасового переходу; та б) Сканованої
копії договору оренди, прикріпленого до листа-повідомлення.
Лист-повідомлення при тимчасовому переході
Зразок
На офіційному бланку клубу

До ФБУ

Дата
ІВАНЕНКО Петро (14.10.2002)
Цим повідомляємо про те, що між БК «АРСЕНАЛ» (Київ) та БК «ВІКТОРІЯ»
укладена угода щодо тимчасового переходу (оренди) гравця БК «АРСЕНАЛ»
ІВАНЕНКА Петра до БК «ВІКТОРІЯ» терміном з 15.11.2020 р. до 31.05.2021 р.
ІВАНЕНКО Петро має контрактні зобов’язання стосовно нашого клубу терміном з
01.08.2019 р. до 30.06.2022 р.
Директор клубу

В. Сидоренко
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Лист-повідомлення при поверненні до свого клубу
після тимчасового переходу
Зразок
На офіційному бланку клубу

До ФБУ

Дата
ІВАНЕНКО Петро (14.10.2002)
БК «ВІКТОРІЯ» повідомляє, що термін оренди гравця ІВАНЕНКО Петра сплив
31.05.2021 р. і гравець повертається до БК «АРСЕНАЛ» (Київ).
Директор клубу

О. Кузьменко

4.13. Якщо гравець повертається в клуб/команду, який надав йому право тимчасового
переходу, достроково до закінчення терміну оренди, клуб/команда - орендар, з якого
він іде, повинен надати до ФБУ лист про те, що термін оренди гравця цим
клубом/командою сплив.
4.14. Після закінчення терміну оренди гравець повинен повернутися до клубу/команди,
який надав йому право тимчасового переходу, за винятком випадку, коли термін дії
контракту з цим клубом/командою закінчився.
4.15. Під час дії тимчасового переходу (оренди) не може бути переходу до третього
клубу/команди без повернення до клубу/команди, який надав гравцеві право
тимчасового переходу, за винятком випадку, коли термін дії контракту з цим
клубом/командою сплив.
4.16. Після повернення з оренди компенсаційних внесків до клубу/команди, який надав
гравцеві право тимчасового переходу, не сплачують.
Стаття 5. Умови та порядок сплати компенсаційних внесків
5.1. Якщо гравець переходить з одного клубу/команди до іншого клубу/команди, то на
отримання компенсації за підготовку і вдосконалення майстерності цього гравця (далі –
компенсаційний внесок) від клубу/команди, до якого переходить гравець, мають право:
5.1.1. Клуб/команда-учасник чемпіонату України серед команд Дивізіону «А»
(Суперліги), Дивізіону «Б» (Вищої ліги), Дивізіону «В» (Першої ліги), із якого гравець
переходить до іншого клубу-учаснику чемпіонату України серед команд Дивізіону «А»
(Суперліги), Дивізіону «Б» (Вищої ліги), Дивізіону «В» (Першої ліги) (за умовою
наявності контрактних обов’язків між гравцем та клубом).
5.1.2. Тренер ДЮСШ-закладу (в т.ч. тренер клубу/команди Дивізіону «В» (Першої ліги,
чоловіки), клубу/команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги, жінки), студентського клубу,
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, дитячо-юнацького клубу, спортивного ліцею-інтернату з
баскетболу і т.п.), який безпосередньо брав участь у підготовці гравця. Ця умова не
застосовується у випадку, якщо тренер під час підготовки гравця перебував в трудових
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або договірних відносинах (отримував регулярну грошову винагороду, сума якої
перевищує суму компенсації) з клубом, за команду якого реєструється гравець.
Ця умова розповсюджена тільки на тренера, клуб/команду, заклад та гравця, що були
зареєстровані в ФБУ та брали участь в офіційних змаганнях ФБУ.
Реєстрацію гравця ДЮСШ-закладу в ФБУ здійснюють з 9 років. Період підготовки
гравця, протягом якого тренер має право на компенсацію за його підготовку, - з 9 до
21 років.
Тренер має право отримати компенсацію за підготовку гравця з моменту досягнення
ним 18-річного віку при першій його реєстрації в Дивізіоні «А» (чоловіки), Дивізіоні
«Б» (чоловіки), Дивізіоні «А» (жінки) без обмеження у віці гравця, але тільки за період
його підготовки.
5.2. Компенсаційні внески сплачують на договірній основі, але не нижче рівня
компенсаційних внесків, що наведені нижче.
Умови отримання компенсаційних виплат викладені нижче.
5.3. З метою забезпечення виконання клубами/командами цієї статті, компенсаційний
внесок тренеру за виховання та підготовку гравця, сума якого визначена в ст. 6 цього
Положення, клуб/команда сплачує в повному обсязі на користь ФБУ для подальшого
перерахування тренеру протягом 10 днів з моменту реєстрації гравця. У разі
порушення цієї умови, до клубу/команди може бути застосована санкція у вигляді
заборони реєструвати нових гравців до усунення порушення.
5.4. Якщо у вихованні та підготовці гравця приймали участь декілька тренерів, розмір
компенсаційних внесків для кожного тренера визначають пропорційно з урахуванням
терміну виховання та підготовки гравця у кожного з тренерів. У разі виникнення спору
щодо кількості тренерів чи суми компенсації, яка підлягає сплаті тренерам, чи будьякого іншого питання, то такий спір підлягає розгляду Комісією ФБУ з розгляду питань
щодо сплати компенсаційних внесків. У разі необхідності зазначена комісія може
запитати інформацію або необхідні документи як у самого тренера, так і в ДЮСШзакладу, в якому тренер працював.
5.5. Компенсаційні внески сплачують тренеру тільки один раз при досягненні гравцеві
18-річчя: при першій реєстрації в ФБУ в команді Дивізіону «А» (Суперліги, чоловіки та
жінки), при першій реєстрації в ФБУ в команді Дивізіону «Б» (Вищої ліги, чоловіки).
5.6. Клуб не має жодних прав на гравця (в т.ч. прав вимоги будь-яких компенсацій за
виховання та підготовку гравця та ін.) ДЮСШ-закладу, окрім наступних випадків:
5.6.1. Якщо Клуб, що уклав контракт із гравцем, є засновником спортивного
ДЮСШ-закладу, в якому даний гравець навчався, і здійснює його фінансування;
5.6.2. Якщо засновником Клубу, що уклав контракт із гравцем, і спортивного
ДЮСШ-закладу, в якому даний гравець навчався, є одна й та ж юридична особа і
вона здійснює фінансування як Клубу, так і ДЮСШ-закладу;
5.6.3. Якщо Клуб, що уклав контракт із гравцем, і спортивний ДЮСШ-заклад, в
якому гравець навчався, є однією юридичною особою.
5.6.4. Якщо Клуб, що уклав контракт із гравцем, співпрацює з ДЮСШ-закладом (в т.ч.
фінансово та/або матеріально та/або іншим чином, підтримує ДЮСШ-заклад), що
підтверджується відповідним договором, укладеним між Клубом та ДЮСШ-закладом.
Окрім зазначеного, ДЮСШ-заклад має надати ФБУ згоду щодо закріплення/реєстрації
гравців його закладу за Клубом.
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5.7. Будь-яка співпраця між Клубом та ДЮСШ-закладом, в т.ч. фінансова та/або
матеріальна та/або інша підтримка Клубом ДЮСШ-закладу, кінцевою метою якої є: а)
виховання та підготовка (тренування) гравців для Клубу; та б) виникнення прав Клубу на
таких гравців; має здійснюватись виключно на підставі укладеного у письмовій формі
договору.
Зазначений вище договір має бути зареєстрований в ФБУ (сканована копія договору
надсилається до ФБУ протягом 3-х робочих днів з моменту укладення договору).
5.8. Усі спори, що стосуються виплати компенсаційних внесків тренеру, їх розміру та
порядку сплати, відносяться до компетенції Комісії ФБУ з розгляду питань щодо сплати
компенсаційних внесків.
5.9. Комісія з правових відносин може застосувати дисциплінарні
клубів/команд, що порушують зобов’язання, викладені в цьому Положенні.

санкції

до

5.10. При міжнародному переході гравця віком до 18 років Клуб, що виховував та готував
гравця, має право на отримання компенсації за підготовку гравця від нового Клубу в
порядку, передбаченому Положеннями ФІБА (Книга 3).
Стаття 6. Компенсаційні внески за підготовку гравця
6.1. При ПЕРЕХОДІ до команди Дивізіону «А» (Суперліга, чоловіки)
6.1.1. При переході гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід (оренда):
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги), –
компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується за домовленістю між
попереднім та новим клубами/командами.
6.1.2. При переході гравця без контракту:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги), –
без обмежень за умови наявності в ФБУ листа-згоди про те, що гравець вільний
від контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди.
6.1.3. При першій в спортивній кар’єрі реєстрації гравця, що досяг 18-річного віку, в
команді Дивізіону «А» (Суперліги), клуб, за команду якого реєструється цей гравець,
повинен сплатити в повному обсязі на користь ФБУ 40 000 (сорок тисяч) гривень для
подальшого перерахування тренеру (тренерам), який підготував цього гравця. При
сплаті вказаного внеску враховується підготовка гравця до досягнення останнім 21 року.
Клуб Дивізіону «А» (Суперліги) повинен надати до ФБУ лист-повідомлення від
спортивного ДЮСШ-закладу (відповідно до наведеного нижче зразка) з
повідомленням про відсутність заборгованості у гравця перед ДЮСШ-закладом (напр.
ігрова форма, тощо).
6.2. При ПЕРЕХОДІ до команди Дивізіону «Б» (ВИЩА ліга, чоловіки)
6.2.1. При переході гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),

– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги), –
компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується за домовленістю між
попереднім та новим клубами/командами.
6.2.2. При переході гравця без контракту:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),
– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги), –
без обмежень за умови наявності в ФБУ листа-згоди про те, що гравець вільний
від контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди.
6.2.3. При першій в спортивній кар’єрі реєстрації гравця, що досяг 18-річного віку, в
команді Дивізіону «Б» ( Вищої ліги), клуб, за команду якого реєструється цей
гравець, повинен сплатити в повному обсязі на користь ФБУ 20 000 (двадцять тисяч)
гривень для подальшого перерахування тренеру (тренерам), який підготував цього
гравця. При сплаті вказаного внеску враховується підготовка гравця до досягнення
останнім 21 року.
Клуб Дивізіону «Б» (Вищої ліги) повинен надати до ФБУ лист-повідомлення від
спортивного ДЮСШ-закладу (відповідно до наведеного вище зразка) з
повідомленням про відсутність заборгованості у гравця перед ДЮСШ-закладом (напр.
ігрова форма, тощо).
6.3. При ПЕРЕХОДІ до команди Дивізіону «В» (ПЕРША ліга, чоловіки)
6.3.1. При переході гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги),
– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги), компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується за домовленістю між
попереднім та новим клубами/командами.
6.3.2. При переході гравця без контракту:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги),
– із команди Дивізіону «В» (Першої ліги) до команди Дивізіону «В» (Першої ліги), без обмежень за умови наявності в ФБУ листа-згоди про те, що гравець вільний
від контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди.
6.3.3. При першій в спортивній кар’єрі реєстрації гравця віком до 21 року в команді
Дивізіону «В» (Першої ліги) клуб, до якого переходить цей гравець, повинен надати
до ФБУ лист-повідомлення від спортивного ДЮСШ-закладу (відповідно до
наведеного вище зразка) з повідомленням про відсутність заборгованості у гравця перед
ДЮСШ-закладом (напр. ігрова форма, тощо).
6.4. При ПЕРЕХОДІ до команди Дивізіону «А» (СУПЕРЛІГА, жінки)
6.4.1. При переході гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід (оренда):
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги), компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується за домовленістю між
попереднім та новим клубами/командами.
6.4.2. При переході гравця без контракту:

– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «А» (Суперліги), без обмежень за умови наявності в ФБУ листа-згоди про те, що гравець вільний
від контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди.
6.4.3. При першій в спортивній кар’єрі реєстрації гравця, що досяг 18-річного віку, в
команді Дивізіону «А» (Суперліга), клуб, за команду якого реєструється цей гравець,
повинен сплатити в повному обсязі на користь ФБУ 20 000 (двадцять тисяч) гривень для
подальшого перерахування тренеру (тренерам), який підготував цього гравця. При
сплаті вказаного внеску враховується підготовка гравця до досягнення останнім 21 року.
Клуб Дивізіону «А» (Суперліги) повинен надати до ФБУ лист-повідомлення від
спортивного ДЮСШ-закладу (відповідно до наведеного вище зразка) з
повідомленням про відсутність заборгованості у гравця перед ДЮСШ-закладом (напр.
ігрова форма, тощо).
6.5. При ПЕРЕХОДІ до команди Дивізіону «Б» (ВИЩА ліга, жінки)
6.5.1. При переході гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги), компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується за домовленістю між
попереднім та новим клубами/командами.
6.5.2. При переході гравця без контракту:
– із команди Дивізіону «А» (Суперліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги),
– із команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) до команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги), без обмежень за умови наявності в ФБУ листа-згоди про те, що гравець вільний
від контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди.
6.5.3. При першій в спортивній кар’єрі реєстрації гравця віком до 21 року в команді
Дивізіону «Б» (Вищої ліги) клуб, до якого переходить цей гравець, повинен надати
до ФБУ лист-повідомлення від спортивного ДЮСШ-закладу (відповідно до
наведеного вище зразка) з повідомленням про відсутність заборгованості у гравця перед
ДЮСШ-закладом (напр. ігрова форма, тощо).
6.6.
При ПЕРЕХОДІ з одного спортивного ДЮСШ-закладу ДО іншого
спортивного ДЮСШ-закладу
6.6.1. При переході гравця із одного спортивного ДЮСШ-закладу до іншого спортивного
ДЮСШ-закладу Клуб/команда повинен надати до ФБУ:
6.6.1.1. Копію заяви щодо вибуття із спортивного ДЮСШ-закладу від батьків або осіб,
що їх замінюють. Копія заяви повинна мати реєстрацію спортивного ДЮСШ-закладу про
прийняття заяви з печаткою та підписом керівника спортивного ДЮСШ-закладу.
6.6.1.2. Копію заяви щодо зарахування від батьків або осіб, що їх замінюють, до іншого
спортивного ДЮСШ-закладу. Копія заяви повинна мати реєстрацію спортивного ДЮСШзакладу про прийняття заяви з печаткою та підписом керівника спортивного ДЮСШзакладу.
6.6.1.3. Довідку, що підтверджує факт зарахування гравця до іншого спортивного
ДЮСШ-закладу.
6.6.2. Якщо гравець не переходить до іншого спортивного ДЮСШ-закладу, а лише має
намір приймати участь у змаганнях за іншій спортивний ДЮСШ-заклад, новий
Клуб/команда повинен надати до ФБУ лист від спортивного ДЮСШ-закладу відповідно до

зразка, наведеного нижче, з дозволом на участь гравця у змаганнях за цей клуб/команду
(з вказаним терміном участі).
Лист-повідомлення від спортивного ДЮСШ-закладу про тимчасовий перехід
Зразок
На офіційному бланку спортивного ДЮСШ-закладу

Директору клубу
(копія До ФБУ)

Дата
ПЕТРЕНКО Богдан (14.10.2004)
СДЮСШОР № 4 (Київ) надає дозвіл гравцеві ПЕТРЕНКУ Богдану
на тимчасовий перехід (оренду) до ДЮСШ № 8 (Київ)
терміном з 15.10.2020 р. до 31.05.2021 р.
Директор СДЮСШОР № 4

В. Сидоренко

Стаття 7. Регулювання трудових відносин між клубом та гравцем
7.1. Відносини між клубом та гравцем, які беруть участь у Змаганнях, оформляють
договором/контрактом, що укладають відповідно до вимог чинного законодавства
України, регламентних документів ФБУ та ФІБА (далі - контракт).
7.2. Контракт є угодою в письмовій формі між гравцем і клубом. Контракт
складається українською та, у разі необхідності, англійською мовами.
7.3. Контракт укладають в письмовій формі, скріплюють печаткою клубу і підписують
його сторонами на кожній сторінці.
7.4. Контракт повинен містити:
• прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, паспортні дані (серія,
номер, дата видачі та найменування органу, що видав паспорт, адреса реєстрації)
гравця;
• повне найменування клубу із зазначенням організаційно-правової форми, а також
посади представника клубу, реквізити клубу;
• відомості про місце і дату укладення контракту;
• дату початку роботи і термін дії контракту;
• умови оплати праці (в тому числі розмір посадового окладу, доплати, надбавки і
заохочувальні виплати) (можуть встановлюватися як безпосередньо в тексті
контракту, так і в додатку до нього);
• обов'язки клубу (в т.ч. щодо звільнення гравця від своїх обов’язків під час виклику
грати за національну збірну команду);
• обов'язки гравця;
• умова про згоду гравця на збирання, обробку клубом його персональних даних,
передачі персональних даних до ФБУ;
• підстави, умови та порядок дострокового розірвання контракту;
• інші умови, передбачені чинним законодавством України про працю, регламентними
документами ФІБА, ФБУ.

7.5. Сторони мають право внести до контракту й інші, узгоджені між собою умови, що
не суперечать законодавству України і нормативним документам ФІБА, ФБУ.
7.6. Термін контракту повинен бути не більше, ніж чотири роки, та не може бути
укладений на строк менший, ніж шістдесят календарних днів. Термін дії першого
професійного контракту, укладеного з гравцем в порядку п. 1.13, не може бути
меншим ніж на один сезон.
7.7. Контракт укладається з особами, які досягли 18 років. Контракт може бути
укладений з неповнолітньою особою, яка досягла 16 років і не має медичних
протипоказань для професійного заняття баскетболом. Такий контракт укладається
на термін до досягнення гравцем 18-річного віку і підписується гравцем та одним з
батьків (піклувальників), з яким він проживає.
7.8. Клуб, який уклав контракт з неповнолітнім гравцем і зареєстрував його в
установленому порядку в ФБУ, має пріоритетне право на укладення з ним
договору/контракту на новий термін строком не більше ніж до досягнення гравцем
18-річного віку. Для реалізації зазначеного права клуб зобов'язаний в термін не
пізніше 15 травня того року, в якому закінчується термін дії контракту, письмово
повідомити гравця про намір укласти з ним контракт на новий термін на колишніх
або поліпшених фінансових умовах (з описом даних умов).
7.9. Гравець може укласти контракт з іншим клубом тільки в таких випадках:
а) термін дії контракту з його теперішнім клубом закінчився;
б) його контракт з теперішнім клубом розірваний однією зі сторін у
встановленому контрактом порядку, або через причину, яка є обґрунтованою,
чи згідно з відповідним рішенням Комісії з правових відносин ФБУ;
в) його контракт з теперішнім клубом взаємно розірваний обома сторонами.
7.10. Гравцю суворо забороняється мати два і більше діючих контракти з клубами.
7.11. Якщо гравець дискваліфікований, контракт з ним може бути розірваний у
звичайному порядку, з позбавленням реєстрації як учасника змагань.
Дискваліфікований гравець не може бути зареєстрованим за інший клуб до
закінчення терміну дискваліфікації.
7.12. Клуб, що не приймає участі у поточному змаганні, але має діючий контракт з
гравцем, не повинен перешкоджати гравцеві виступати за інший клуб у цьому сезоні.
Клуб має право на оформлення тимчасового переходу (оренди) цього гравця.
7.13. Протягом 15 днів від дня настання 18-річного віку гравця, клуб (або інша
спортивна організація), з яким гравець мав контракт до настання 18-річного віку та в
якому гравець зареєстрований, має пріоритетне право на підписання з гравцем
першого професійного контракту. Для цього клуб має у вказаний термін письмово (в
т.ч. засобом телекомунікаційного зв’язку) запропонувати гравцю підписати з клубом
контракт.
У випадку, якщо гравець відмовляється від підписання такого контракту та вирішує
підписати контракт з іншим клубом, попередній клуб (клуб останньої реєстрації
гравця та з яким було укладено контракт до настання 18-річного віку) має право на
отримання від нового клубу компенсації за підготовку гравця. Для цього попередній
клуб повідомляє новому клубу про суму компенсації за підготовку гравця. До цієї суми
клуб може включити всі фактично понесені на підготовку гравця витрати. Обидва

клуби мають домовитись щодо суми компенсації за підготовку гравця протягом 14
днів з моменту повідомлення нового клубу про суму компенсації. У випадку, якщо
домовленості щодо суми компенсації між клубами не досягнуто, клуби можуть
звернутись до ФБУ, яка має розглянути вказане питання та прийняти відповідне
рішення щодо суми компенсації протягом 7 днів з моменту такого звернення. У
такому разі реєстрація гравця в новому клубі можлива лише після врегулювання
цього питання.
7.14. Якщо гравець до свого 18-річчя виїхав за кордон (для тимчасового проживання,
продовження навчання, тощо), по його поверненню до України першочергове право
на реєстрацію цього гравця має клуб, де гравець був зареєстрований до його від’їзду
за кордон. Для реєстрації гравця у складі іншого клубу в Україні, гравець повинен
надати лист-дозвіл від першочергового клубу.
7.15. Розірвання контракту
7.15.1. Контракт припиняє свою дію із закінченням терміну, на який його було
укладено; за згодою сторін; в інших випадках, передбачених контрактом; а також у
випадках, передбачених регламентними документами ФБУ, нормативно-правовими
актами України.
7.15.2. Контракт може бути достроково розірваний за ініціативою гравця у випадку
наявності поважних причин. Поважними причинами для розірвання контракту з
ініціативи гравця, зокрема, є:
- істотне порушення клубом умов контракту (в т.ч. пов'язане з виплатою заробітної
плати) та (або) нормами трудового законодавства;
- неучасть команди клубу, за яку заявлений гравець, у Змаганнях в поточному
спортивному сезоні і відмова клубу надати гравцю право на тимчасовий перехід до
іншого клубу;
- не включення клубом гравця до заявки однієї з команд клубу на поточний
спортивний сезон, не пов'язане з тимчасовою непрацездатністю гравця або його
дискваліфікацією, і відмова клубу від надання гравцеві права на тимчасовий перехід
до іншого клубу.
7.15.3. Питання про наявність поважних причин для розірвання контракту
вирішується Комісією ФБУ з правових відносин.

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

В.В.Драбіковський

