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Список термінів і визначень 



 

В цьому Кодексі використовуються наступні терміни та визначення: 

 

ФІБА - Міжнародний Союз Баскетбольних Асоціацій. 

ФБУ - Громадська спілка «Федерація баскетболу України» 

Органи – юрисдикційні органи ФБУ - Директорат Чемпіонату України (Директорат), 

Комісія з правових відносин ФБУ (КПВ ФБУ), Виконавчий комітет ФБУ (ВК ФБУ), які 

здійснюють свою діяльність відповідно до статуту ФБУ, цього Кодексу, відповідних 

положень та інших регламентних документів ФБУ. 

Кодекс - Дисциплінарний кодекс ФБУ. 

Клуб (команда) – баскетбольний клуб - юридична особа, створена відповідно до 

законодавства України, яка здійснює навчально-тренувальну, змагальну, фізкультурно-

оздоровчу, виховну та іншу спортивну діяльність у сфері баскетболу, має одну або 

декілька баскетбольних команд, що беруть участь у змаганнях, які організовуються та 

проводяться ФБУ або під егідою ФБУ. До поняття «Клуб» також відносяться спортивні 

клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, інші 

спортивні заклади та організації, які здійснюють зазначену діяльність та приймають або 

бажають приймати участь у змаганнях, які проводить ФБУ, або під егідою ФБУ.  

Гравець – баскетболіст, зареєстрований в ФБУ для участі у змаганнях ФБУ або під 

егідою ФБУ. 

Офіційна особа - будь-яка посадова особа, яка виконує організаційно розпорядчі або 

адміністративно-господарські функції в баскетбольному клубі, ФБУ, члені ФБУ, 

федерації баскетболу, в тому числі їх керівники (заступники), а також члени 

колегіальних органів, технічні працівники, інші особи, відповідальні за технічні, 

медичні, адміністративні та інші питання в ФБУ, члені ФБУ, федерації баскетболу, 

Клубах. 

Офіційна особа Клубу - будь-яка посадова особа, яка виконує організаційно-розпорядчі 

або адміністративно-господарські функції в Клубі, в тому числі їх керівники 

(заступники), тренери та інші працівники Клубу, заявлені (зареєстровані) Клубом для 

участі в Змаганнях. 

Офіційна особа гри - суддя, комісар, спостерігач суддівства, делегат гри, будь-яка інша 

особа, призначена ФБУ для виконання обов'язків, пов’язаних з проведенням гри. 

Суб'єкт баскетболу - ФБУ, член ФБУ, інша федерація баскетболу, працівники ФБУ 

(секретаріат ФБУ), клуби та їх працівники, офіційні особи клубу, особи, що виконують 

управлінські та керівні функції в клубі, та уповноважені на прийняття владних рішень, 

особи, які беруть перед ФБУ зобов’язання щодо забезпечення належної участі клубу у 

змаганні, гравці, тренери, спортивні команди, судді, агенти, центри спортивної 

підготовки, спортивні школи різних видів, користувачі і власники спортивних споруд, 

що використовуються в області баскетболу, глядачі (уболівальники) і їх об'єднання, а 

також інші особи, діяльність яких пов'язана зі змаганнями, проведеними під егідою 

ФБУ, і які визнають статут, регламенти та норми ФБУ, ФІБА. 

Учасник гри - особа, внесена Клубом до технічної заявки на гру. 

Участь в грі - вихід на майданчик Гравця. 

Учасник змагань - Клуб, який бере участь в Змаганнях, а також Гравці і Офіційні особи 

клубу, заявлені Клубом для участі в Змаганнях. 

Правила гри - правила гри в баскетбол, прийняті ФІБА. 

Змагання - змагання з баскетболу (Чемпіонат України, Кубок Кубок України, інші 

змагання) серед чоловічих та жіночих команд, які проводяться ФБУ, або під егідою 

ФБУ. 



Гра – баскетбольна гра, проведена в рамках Змагань. 

Баскетбольний сезон - період часу з 1 вересня поточного року по 31 серпня наступного 

за поточним роком, якщо інше не буде встановлено рішенням Виконкому ФБУ. 

Ігровий зал – зал в спортивній споруді, призначений для проведення навчально-

тренувального процесу та змагань з баскетболу, з відповідними приміщеннями та 

прилеглою територією. 

Приймаюча сторона - Клуб, який відповідно до затвердженого календаря змагання є 

стороною, відповідальною за проведення гри. 

Договірна гра - гра, проведена в рамках змагань під егідою ФБУ, в якій встановлена 

умисна маніпуляція або спроба маніпуляції результатом гри з метою отримання 

матеріальної чи іншої вигоди. 

 

Всі назви та визначення, передбачені текстом цього Кодексу, можуть використовуватися 

як в однині, так і в множині, без шкоди для їх значення. 

 

Розділ І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

Глава 1. Загальні положення 

 

Стаття 1. Дисциплінарний кодекс. Визначення і застосування Кодексу. 

1. Дисциплінарні кодекс ФБУ (далі – Кодекс) розроблений на основі статутних і 

регламентних документів ФБУ, ФІБА, міжнародного законодавства та законодавства 

України. 

2. Кодекс визначає функції та юрисдикцію Органів при розгляді питань порушень і 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних санкцій, 

встановлює порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування 

дисциплінарних санкцій за порушення статутних і регламентних документів ФБУ, 

ФІБА, законодавства України, а також порядок оскарження рішень Органів. 

3. На території України ФБУ має виключні повноваження та юрисдикцію. Юридичні 

особи, клуби, команди, баскетболісти, офіційні та інші особи, які задіяні або працюють в 

баскетболі, зобов’язані виконувати статутні і регламентні документи, рішення ФБУ, 

дотримуватися Кодексу етики і чесної гри ФБУ. 

4. Випадки порушення норм статутних і регламентних документів ФБУ, ФІБА 

розглядаються Органами, оскільки тільки вони правомочні застосовувати дисциплінарні 

санкції. 

5. Дія Кодексу поширюється на всі правовідносини, що безпосередньо пов’язані з 

діяльністю в баскетболі за нормами законодавства України, статутних і регламентних 

документів ФБУ, ФІБА, за винятком виключної компетенції ФІБА. 

6. Дисциплінарна відповідальність застосовується до осіб, які вчинили дисциплінарні 

порушення, передбачені цим Кодексом. 

7. Кодекс є обов'язковим для виконання та має однакову юридичну силу для всіх 

суб’єктів баскетболу. 

8. Всі особи, які задіяні або працюють в баскетболі, зобов'язані  виконувати рішення 

Органів. 

9. Положення Кодексу застосовуються тільки до подій, що були вчинені після набуття 

чинності цього Кодексу. 

10. Дія цього Кодексу поширюється на всі змагання, що проводяться ФБУ, або під 

егідою ФБУ. 

11. Чоловічий рід, що вживається в Кодексі, однаково застосовується  до жіночого роду. 

12. Якщо в Кодексі та інших статутних і регламентних документах відсутні положення, 



що передбачають відповідальність за ті чи інші порушення, Органи приймають рішення 

із застосуванням за аналогією до норм ФБУ, ФІБА, Всесвітнього антидопінгового 

агентства, які безпосередньо регулюють спірні відносини, чинного законодавства 

України та згідно з принципами законності і справедливості. 

 

Стаття 2. Мета і завдання Кодексу 

1. Метою впровадження цього Кодексу є встановлення єдиних справедливих і 

загальнозрозумілих  принципів відповідальності за діяльність у сфері баскетболу. 

2. Завданням Кодексу є: визначення юрисдикції та компетенції Органів; впровадження 

порядку підготовки, розгляду справ та ухвалення рішень з порушень норм статутних і 

регламентних документів ФБУ, ФІБА та спорів між суб’єктами баскетболу; 

встановлення дисциплінарних санкцій та порядку їх застосування за порушення норм 

статутних і регламентних документів ФБУ, ФІБА. 

 

Розділ II. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 2. Дисциплінарні порушення 

 

Стаття 3. Поняття дисциплінарного порушення 

1. Дисциплінарним порушенням визнається винне вчинене діяння (дія або 

бездіяльність), що виразилося в порушенні правил та положень, встановлених цим 

Кодексом, регламентами та правилами змагань, статутних та регламентних норм ФБУ, 

ФІБА, норм чинного законодавства України, правил проведення змагань. 

2. Дисциплінарні порушення, які тягнуть застосування дисциплінраних санкцій, вказані 

в Розділі V «Особлива частина» цього Кодексу. 

3. Кваліфікацію дисциплінарного порушення здійснює Орган, до юрисдикції та 

компетенції якого відноситься розгляд того чи іншого дисциплінарного порушення. 

 

Стаття 4. Сукупність дисциплінарних порушень 

1. Сукупністю дисциплінарних порушень визнається вчинення двох або більше 

дисциплінарних порушень, за жоден з яких особа не була раніше притягнута до 

дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків, коли вчинення двох або більше 

дисциплінарних порушень передбачено цим Кодексом як обставини, що тягнуть більш 

суворі дисциплінарні санкції. 

2. Сукупністю дисциплінарних порушень визнається і одну дію (бездіяльність), що 

містить ознаки дисциплінарних порушень, передбачених двома або більше норм цього 

Кодексу. 

3. При сукупності дисциплінарних порушень особа несе дисциплінарну відповідальність 

за кожне вчинене порушення по відповідній нормі цього Кодексу. 

 

Стаття 5. Вина 

1. Винною у скоєнні дисциплінарного порушення визнається особа, яка вчинила діяння 

навмисно або з необережності. 

2. Особа визнається винною у вчиненні дисциплінарного порушення, якщо буде 

встановлено, що у неї була можливість для дотримання правил та норм, за порушення 

яких цим Кодексом передбачена дисциплінарна відповідальність, але даною особою не 

були прийняті всі залежні від неї заходи щодо їх дотримання. 

3. Якщо в цьому Кодексі не вказано іншого, особа притягується до дисциплінарної 

відповідальності незалежно від того, скоєно дисциплінарне порушення навмисно або з 

необережності. 



 

Стаття 6. Спроба здійснити дисциплінарне порушення 

1. Спробою зробити дисциплінарне порушення визнаються винні діяння, здійснені 

особою, безпосередньо спрямовані на вчинення дисциплінарного порушення, якщо при 

цьому дисциплінарне порушення не було доведено до кінця з незалежних від цієї особи 

обставинам. 

2. Дисциплінарна відповідальність за спробу вчинення дисциплінарного порушення 

настає за нормою цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчене 

дисциплінарне порушення, з посиланням на справжню статтю. 

3. При розгляді спроби вчинення дисциплінарного порушення Орган має право 

зменшити дисциплінарну санкцію, передбачену за вчинення закінченого 

дисциплінарного порушення, при цьому застосована Органом санкція не може бути 

нижче мінімального розміру штрафу, передбаченого цим Кодексом. 

 

Стаття 7. Співучасть у дисциплінарному порушенні 

1. Співучасть у дисциплінарному порушення визнається умисна спільна участь двох або 

більше осіб у вчиненні дисциплінарного порушення. 

2. Особа, яка бере участь у вчиненні дисциплінарного порушення в якості виконавця, 

організатора, підбурювача або пособника, залучається до дисциплінарної 

відповідальності. 

3. Особа, яка не є суб'єктом дисциплінарного порушення, спеціально зазначеним у 

відповідній нормі цього Кодексу, яка брала участь у вчиненні дисциплінарного 

порушення, передбаченого цим Кодексом, може бути притягнута до дисциплінарної 

відповідальності за дане дисциплінарне порушення в якості його організатора, 

підбурювача або пособника. 

4. Дисиплінарна відповідальність щодо організатора, підбурювача або посібника настає 

за нормою Кодексу, яка передбачає відповідальність суб'єкта дисциплінарного 

порушення (виконавця), з посиланням на справжню статтю. 

5. При розгляді дисциплінарних порушень, вчинених у співучасті, Орган має право 

зменшити організатору, підбурювачу або пособнику дисциплінарну санкцію, 

передбачену за вчинення такого дисциплінарного порушення, при цьому призначена 

Органом санкція не може бути нижче мінімального розміру штрафу, передбаченого цим 

Кодексом. 

 

Стаття 8. Повторність дисциплінарного порушення 

Повторнiстю дисциплінарного порушення є вчинення особою такого ж порушення, за 

вчинення якого до особи була застосована дисциплінарна санкція (санкції) протягом 

одного баскетбольного сезону (якщо інше не вказано цим Кодексом). За повторне 

здійснення особою дисциплінарного порушення протягом баскетбольного сезону до 

особи застосовується більш суворіша дисциплінарна санкція. 

 

Глава 3. Дисциплінарні санкції 

 

Стаття 9. Поняття дисциплінарних санкцій 

1. Дисциплінарною санкцією визнається міра відповідальності особи за вчинення 

дисциплінарного порушення, що застосовується за рішенням Органу. 

2. До особи, яка вчинила дисциплінарне порушення, може бути застосована 

дисциплінарна санкція, передбачена цим Розділом. 



3. Види дисциплінарних санкцій, що застосовуються за вчинення дисциплінарних 

порушень, вказані в статті 10 цього Кодексу. 

 

Стаття 10. Види дисциплінарних санкцій 

1. Дисциплінарні санкції, загальні для юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні 

в баскетболі: 

1.1. попередження - письмове застереження, що застосовуються за нетяжке порушення, 

та містить нагадування про зміст порушення та можливість застосування тяжчого 

покарання у випадку його повторення; 

1.2. догана - викладене в письмовій формі засудження від імені баскетбольної спільноти 

неправомірної поведінки особи порушника; 

1.3. Обов’язковий грошовий внесок у національній грошовій одиниці – гривні. 

Орган приймає рішення про умови та строки сплати обов’язкового грошового внеску; 

1.4. позбавлення титулу та /або нагороди - – повернення порушником посвідчення та 

відповідних відзнак присвоєного титулу або отриманої грошової винагороди та 

винанагородної атрибутики (медаль, кубок і т. ін.) та позбавлення його права 

використовувати титул. 
 

2. Дисциплінарні санкції, що застосовуються виключно до фізичних осіб (окрім 

зазначених в п. 1 цієї статті):  

2.1. Призупинення дії або позбавлення ліцензії/реєстрації учасника змагань; 

2.2. Відсторонення від ігор (від участі у змаганнях) – заборона брати участь у наступній 

грі/іграх або змаганні та перебувати в ігровому залі;  

2.3. Заборона входити до роздягальні та/або перебувати в зоні лави запасних;  

2.4. Заборона відвідувати ігровий зал під час виступів на ньому команди порушника;  

2.5. Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з баскетболом 

(адміністративну, спортивну та ін.); 

2.6. Присвоєння гравцю (тренеру) статусу гравця (тренера) з ліцензією «Б»; 

2.7. Поєднання вказаних санкцій. 
 

3. Дисциплінарні санкції, що застосовуються виключно до юридичних осіб (окрім 

зазначених в п. 1 цієї статті): 

3.1. Призупинення дії або відкликання ліцензії учасника змагань, окремих гравців 

учасника змагань; 

3.2. Заборона на реєстрацію нових гравців протягом визначеного періоду чи періодів; 

3.3. Проведення гри (ігор) без вболівальників;  

3.4. Заборона здійснювати організований виїзд вболівальників на виїзну гру (ігри);  

3.5. Проведення гри (ігор) із частково закритими секторами (трибунами);  

3.6. Заборона використання ігрового залу – позбавлення клубу права приймати 

суперників на майданчику свого ігрового залу; 

3.7. Анулювання результату гри з подальшим зарахуванням поразки «позбавленням 

права»;  

3.8. Виключення зі складу учасників змагань, позбавлення права брати участь у 

поточному та майбутньому змаганні;  

3.9. Переведення до нижчого за рангом дивізіону;  

3.10. Поєднання вказаних санкцій. 

 

 

 



Стаття 11. Відповідальність клубів 

1. Клуби несуть відповідальність, незалежно від вини, за поведінку своїх гравців, 

тренерів, офіційних осіб, вболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під 

час та після гри за дорученням клубу.  

2. Клуби-господарі несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку в ігровому 

залі та прилеглій до нього території до, під час та після гри. 

 

Глава 4. Загальні правила застосування дисциплінарних санкцій 

 

Стаття 12. Загальні засади застосування дисциплінарних санкцій 

1. Особі, визнаній винною у скоєнні дисциплінарного порушення, призначається 

справедливе покарання у межах, передбачених відповідною нормою цього Кодексу. 

2. Більш сувора дисциплінарна санкція, ніж передбачено відповідними нормами цього 

Кодексу за вчинене дисциплінарне порушення, може застосовуватися за сукупністю 

дисциплінарних порушень, а також при скасуванні умовного виконання дисциплінарної 

санкції і скасування призупинення виконання дисциплінарної санкції. 

3. При застосуванні дисциплінарних санкцій Орган зобов'язаний враховувати: 

• характер дисциплінарного порушення і ступінь його серйозності; 

• особистість особи, винної у скоєнні дисциплінарного порушення, відсутність у 

винної особи дисциплінарних порушень в минулому; 

• систематичність скоєння дисциплінарних порушень; 

• причини вчинення дисциплінарного порушення; 

• пом'якшувальні і обтяжуючі обставини; 

• інші обставини, що мають значення для застосування санкцій за думкою Органу. 
 

Пом'якшувальні і обтяжуючі обставини визначаються Органами. 
 

При застосуванні дисциплінарних санкцій до клубів за порушення, допущені глядачами 

гри, Орган зобов'язаний також враховувати: 

• роботу, проведену клубом, до якого застосовується санкція, спрямовану на 

недопущення порушень глядачами гри (факт такої роботи підлягає доведенню клубом); 

• дії клубу щодо негайного припинення порушення; 

• участь клубу у виявленні та встановленні винних осіб; 

• дії клубу з надання допомоги органам правопорядку щодо виявлення та 

адміністративному затриманню порушників. 

 

Стаття 13. Застосування дисциплінарних санкцій 

У передбачених цим Кодексом випадках за вчинення одного дисциплінарного 

порушення Органом може одноразово застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій. 

 

Стаття 14. Застосування дисциплінарних санкцій при сукупності дисциплінарних 

порушень 

1. При сукупності дисциплінарних порушень особа несе дисциплінарну 

відповідальність за кожне скоєний дисциплінарне порушення по відповідній нормі 

цього Кордексу. 

2. При сукупності дисциплінарних порушень санкції застосовуються шляхом 

поглинання менш суворої санкції більш суворою дисциплінарною санкцією. 

3. Поглинання менш суворої дисциплінарної санкції більш суворою можливе лише 

щодо дисциплінарних санкцій одного виду. 



Стаття 15. Умовна дисциплінарна відповідальність 

1. Якщо при призначенні дисциплінарної санкції Орган, виходячи з обставин справи, 

дійде висновку про можливість її застосування без реального виконання, він 

постановляє вважати призначену дисциплінарну санкцію умовною. 

2. При призначенні умовної дисциплінарної санкції Орган враховує всі фактори, 

перераховані в частині 3 статті 12 цього Кодексу, в тому числі характер і ступінь 

тяжкості вчиненого дисциплінарного порушення, особу винного, в тому числі 

пом'якшувальні і обтяжуючі обставини. 

3. При призначенні умовної санкції Орган встановлює винній особі випробувальний 

термін протягом якого ця особа має своєю поведінкою довести своє виправлення. 

4. В якості умовних можуть бути призначені тільки дисциплінарні санкції, 

застосування яких покладено на ДК, а саме: штраф, відсторонення (дискваліфікасція), 

заборона на здійснення будь-якої пов'язаної з баскетболом діяльності, заборона на 

допуск глядачів до ігрового залу, проведення гри без глядачів, проведення гри в 

ігровому залі в іншому місті. Призначення умовними інших санкцій не допускається. 

5. Вчинення особою, притягнутої до дисциплінарної відповідальності, протягом 

випробувального терміну дисциплінарного порушення, за яке передбачена можливість 

застосування однієї зі дисциплінарних санкцій, зазначених у частині 4 цієї статті, тягне 

за собою скасування умовного виконання дисциплінарної санкції рішенням Органу і її 

подальшу реалізацію. 

6. У випадках порушення антидопінгових правил призначення умовної 

дисциплінарної санкції не допускається. 

 

Стаття 16. Перенесення спортивних санкцій на наступний сезон 

1. Дисциплінарні санкції, що не реалізовані в поточному баскетбольному сезоні, 

переносяться на наступний. 

 

Стаття 17. Обмеження переслідування при застосуванні дисциплінарних санкцій  
1. Дисциплінарні санкції до юридичної і/або фізичної особи не застосовуються, якщо:  

1.1. Минув 1 (один) рік від дати вчинення порушення до, під час та після гри;  

1.2. Минуло 5 (п’ять) років від дати вчинення інших порушень;  

1.3. Минуло 8 (вісім) років від дати вчинення порушення, пов'язаного із застосуванням 

допінгу;  

1.4. Особа вже притягнута до відповідальності за дане порушення за цим Кодексом. 

2. Переслідування за корупцію та маніпулювання результатами гри не має періоду 

обмеження.  

3. Дисциплінарна санкція вважається погашеною, якщо юридичні та/або фізичні особи 

повністю відбули призначене покарання за порушення, або дія дисциплінарної санкції 

припинена. 

 

Стаття 18. Відповідальність за поведінку глядачів 

1. Приймаюча сторона несе відповідальність відповідно до цього Кодексу за 

порушення, допущені глядачами під час гри, за винятком випадків, передбачених 

частиною 2 цієї статті. 

2. Клуб, в т.ч. команда якого грає на виїзді, відповідає за будь-які порушення, що 

вчинені вболівальниками Клубу (як «організованими вболівальниками», так і 

«неорганізованими вболівальниками» у разі встановлення належності вболівальників до 

клубу-гостя), до, під час і після закінчення гри, як у своїй домашній спортивній споруді 



(всередині чи біля неї), так і на виїзді в спортивній споруді, в якій проводиться гра 

(всередині чи біля неї). 

3. Глядачі, розташовані на місцях ігрового залу, виділених Клубу приймаючою 

стороною відповідно до правил проведення Змагань, вважаються вболівальниками 

команди гостей, якщо не буде доведено іншого. 

 

Глава 5. Виконання дисциплінарних санкцій 

 

Стаття 19. Обов'язок виконання дисциплінарної санкції 

1. Обов'язок виконання рішення Органу несе особа, щодо якої зазначена 

дисциплінарна санкція була застосована, за винятком випадків, передбачених цим 

Кодексом. 

2. Обов'язок виконання рішення настає з моменту вступу в силу рішення Органу 

відповідно до цього Кодексу, якщо інше не зазначено в рішенні Органу. 

 

Стаття 20. Відповідальність за невиконання дисциплінарної санкції 

1. За невиконання рішення Органу настає відповідальність, передбачена цим 

Кодексом. 

2. У разі участі в грі змагання в складі клубу гравця, до якого була застосована 

дисциплінарна санкція у вигляді дискваліфікації, видалення або заборони на здійснення 

будь-якої пов'язаної з баскетболом діяльності, до зазначеного Клубу можуть бути 

застосовані санкції за неправомірну участь в грі гравця відповідно до положень 

Особливої частини цього Кодексу. 

У разі іншого невиконання гравцем або офіційною особою клубу санкції у вигляді 

дискваліфікації, видалення або заборони на здійснення будь-якої пов'язаної з 

баскетболом діяльності (наприклад, дискваліфікована офіційна особа клубу виконувала 

до, під час і після гри свої обов'язки, передбачені правилами змагання, гравець / 

офіційна особа клубу перебував до, під час і після гри в зоні лави запасних, в 

роздягальнях команд, в ігровому залі тощо, до клубу та/або особи можуть бути 

застосовані додаткові дисциплінарні санкції з переліку, передаченого статтею 10 цього 

Кодексу. 

ВК ФБУ має право замінити термін, що залишився до виконання дисциплінарної санкції 

на умовний, а в разі, якщо санкція є довічною, на умовний термін, який не може бути 

менше 5 років. 
 

3. У разі несплати штрафу в установлений цим Кодексом строк, Орган вправі 

збільшити суму несплаченого штрафу, але не більше ніж на 50% (п'ятдесят відсотків) за 

кожне порушення встановленого терміну оплати. 
 

4. В інших випадках невиконання особою дисциплінарної санкції Орган щодо такої 

особи має право прийняти одне з таких рішень: 

1) зобов’язати сплатити грошовий внгесок в сумі, що не перевищує максимальний 

розмір штрафу, передбачений цим Кодексом; 

2) збільшити раніше призначену дисциплінарну санкцію, але не більше ніж в два 

рази; 

3)  призначити додаткову дисциплінарну санкцію з переліку санкцій, передбаченого 

статтею 10 цього Кодексу. 

 

 



Розділ III. Органи 

 

Глава 6. Органи ФБУ, уповноважені застосовувати дисциплінарні санкції 

 

Стаття 21. Органи 

1. Застосування дисциплінарних санкцій за вчинення дисциплінарних порушень 

здійснюється Директоратом Чемпіонату України (ДК), Комісією з правових відносин 

ФБУ (КПВ ФБУ) та Виконавчим комітетом ФБУ (ВК ФБУ). 

2. ДК, відповідно до Положення про Директорат Чемпіонату України та цього 

Кодексу, розглядає в якості першої інстанції випадки скоєння дисциплінарних 

порушень, допущених учасниками змагань, глядачами, іншими особами при проведенні 

змагань (до, під час та після гри) протягом баскетбольного сезону, передбачених 

положеннями Особливої частини цього Кодексу. 

3. Відповідальність учасників змагань за недотримання вимог, передбачених 

регламентами та правилами проведення змагань, що стосуються питань участі у 

змаганнях, організації та проведення ігор змагань, порушення правил гри, передбачені 

правилами відповідних змагань.  

4. Відповідальність суддів за недотримання вимог, передбачених правилами 

проведення змагань, що стосуються питань організації роботи суддів та суддівства ігор 

під час змагань,  передбачені правилами відповідних змагань.  

5. КПВ ФБУ, відповідно до Положення Про Комісію з правових відносин ФБУ та 

цього Кодексу, розглядає в якості першої інстанції всі випадки скоєння дисциплінарних 

порушень, допущених суб’єктами баскетболу, передбачених положеннями Особливої 

частини цього Кодексу, регламентних документів ФБУ, ФІБА, чинного законодавства 

України, та які не підпадають до зазначених в пункті 2 цієї статті. 

6. КПВ ФБУ має виключну компетенцію щодо розгляду трудових спорів між 

суб’єктами баскетболу в системі ФБУ. 

7. ВК ФБУ розглядає в якості другої (апеляційної) інстанції скарги на рішення ДК та 

КПВ ФБУ. Своїм рішенням ВК ФБУ може залишити рішення органу першої інстанції в 

силі, скасувати його та/або прийняти нове рішення. 

8. Рішення ВК ФБУ може бути оскаржене тільки в Спортивний арбітражний суд 

(Court of Arbitration for Sport - «CAS») відповідно до цього Кодексу та статуту ФБУ. 

 

Стаття 22. Спортивний арбітражний суд 

1. Рішення ВК ФБУ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (Court 

of Arbitration for Sport - «CAS»), розташований в місті Лозанна. 

2. Розгляд суперечок в Спортивному арбітражному суді здійснюється відповідно до 

Кодексу Спортивного арбітражного суду. При розгляді скарги в Спортивному 

арбітражному суді застосовується Статут ФБУ, цей Кодекс, регламенти та правила 

змагань та інші регламентуючі документи ФБУ, ФІБА. 

3. ФБУ, члени ФБУ, місцеві федерації баскетболу, клуби, гравці, офіційні особи, 

судді, агенти та інші суб’єкти баскетболу зобов'язані визнавати Спортивний 

арбітражний суд в якості незалежного судового органу і дотримуватися прийняті ним 

рішення. 

 

 

 

 



Стаття 23. Діяльність Органів 

1. Склад ДК та КПВ ФБУ затверджується ВК ФБУ за пропозицією Президента ФБУ 

терміном на п’ять років (якщо інший термін не буде встановлений рішенням ВК ФБУ) 

відповідно до Статуту ФБУ. 

2. Склад ВК ФБУ затверджується Конгресом ФБУ за пропозицією Президента ФБУ 

терміном на п’ять років відповідно до Статуту ФБУ 

3. Орган складається з голови та інших членів, чисельний склад Органу визначається 

відповідно до рішення ВК ФБУ. 

4. ДК та КПВ ФБУ діють на підставі відповідних положень, затверджених ВК ФБУ. 

5. ВК ФБУ діє на підставі статуту ФБУ. 

 

Стаття 24. Вимоги до проведення засідань Органів 

1. Орган має право приймати рішення, якщо в його засіданні беруть участь голова 

(або його заступник) і не менше половини інших членів (кворум проведення засідання). 

2. Засідання Органів проходять в очній формі в офісі ФБУ, або в очній формі 

дистанційно з використанням систем відеоконференц-зв'язку, визначених Органом. 

3. При розгляді питань ДК та КПВ ФБУ обов'язковим є участь не менше одного члена, 

що має вищу юридичну освіту. 

4. Очне засідання Органу проводиться дистанційно з використанням систем 

відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ, за рішенням Голови, заступника Голови 

Органу з метою скорочення термінів розгляду відповідних питань. Про дистанційне 

проведення очного засідання Орган доводить до відома осіб, щодо яких ведеться 

провадження, в повідомленні про проведення засідання. 

 

Стаття 25. Незалежність Органів 

1. Органи незалежні в прийнятті рішень і звітують безпосередньо перед Генеральним 

секретарем ФБУ та/або Президентом ФБУ. 

2. Під час наради (за винятком дистанційних засідань з використанням систем 

відеоконференц-зв'язку, встановлених Органом) перед винесенням рішення Органом в 

залі засідання можуть перебувати тільки члени Органу. 

 

Стаття 26. Конфіденційність 

Члени Органів не мають права розголошувати будь-яку інформацію, отриману ними в 

ході виконання своїх обов'язків (в т.ч. обставини справи, зміст обговорення, персональні 

дані і т.д.). 

 

Стаття 27. Підстави порушення ДК провадження у справі про дисциплінарне 

порушення 

1. Підставами порушення ДК провадження у справі про дисциплінарне порушення є 

дані, що вказують на наявність події дисциплінарного порушення, що містяться в: 

1) протоколі гри; 

2) звіті/рапорті комісара, судді, спостерігача суддівства, делегата; 

3) письмових розпорядженнях Президента ФБУ, Генерального секретаря ФБУ, 

письмових заяв членів ВК ФБУ; 

4) письмових заявах клубів, гравців, офіційних осіб клубу; 

5) протесті; 

7) рішення Комісії з етики та чесної гри ФБУ. 

2. ДК має право за своєю ініціативою порушити провадження у справі про 

дисциплінарне порушення і застосовувати дисциплінарні санкції на підставі матеріалів 



засобів масової інформації та інших матеріалів, отриманих із загальнодоступних джерел, 

в т.ч., якщо дисциплінарне порушення було скоєене під час гри, але не зафіксоване 

суддею, комісаром, спостерігачем суддівства, іншими особами. 

 

Стаття 28. Підстави порушення КПВ ФБУ провадження у справі про 

дисциплінарне порушення 

1. Підставами порушення КПВ ФБУ провадження у справі про дисциплінарне 

порушення є дані, що вказують на наявність події дисциплінарного порушення, що 

містяться в: 

1) письмових розпорядженнях Президента ФБУ, Генерального секретаря ФБУ, 

письмових заяв суб’єктів баскетболу; 

2) письмових заявах клубів, гравців, офіційних осіб клубу; 

3) рішення Комісії з етики та чесної гри ФБУ; 

4) письмовій заяві зацікавленої сторони. 

2. КПВ ФБУ має право за своєю ініціативою порушити провадження у справі про 

дисциплінарне порушення і застосовувати дисциплінарні санкції на підставі матеріалів 

засобів масової інформації та інших матеріалів, отриманих із загальнодоступних джерел. 

 

Глава 7. Загальні правила розгляду Органами справ 

 

Стаття 29. Обчислення строків 

1. Терміни, передбачені цим Кодексом, можуть обчислюватися кількістю ігор, днями, 

місяцями і роками. 

 

Стаття 30. Право на участь в засіданні Органу 

1. Будь-яка особа, щодо якої ведеться провадження у справі, може бути присутньою 

на засіданні Органу (за винятком дистанційних засідань з використанням систем 

відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ, порядок участі в яких передбачений частиною 

5 цієї статті) і користуватися всіма процесуальними правами, зазначеними в частині 2 

цієї статті. Орган зобов'язаний забезпечити повідомлення такої особи про форму, дату, 

місце і час проведення засідання і не має права відмовити такій особі в участі в 

засіданні. 

2. При розгляді питання особа, щодо якої ведеться розгляд Органом, має право: 

1) знайомитися з матеріалами справи, в тому числі до дати проведення засідання, 

робити виписки і копії з них або в разі проведення засідання Органу в очній формі 

дистанційно з використанням систем відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ, 

отримувати копії документів з матеріалів справи за допомогою електронної пошти; 

2) давати пояснення; 

3) посилатися на матеріали справи; 

4) подати свою аргументацію, докази; 

5) вимагати пред'явлення доказів; 

6) задавати питання особам, які беруть участь в засіданні. 

3. Неучасть в засіданні Органу особи, щодо якої ведеться провадження у справі, не 

впливає на законність рішення тільки за умови, якщо така особа була своєчасно 

повідомлено про засідання, і його процесуальні права були забезпечені. 

4. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники розгляду можуть брати участь в 

засіданні Органу, що проводиться в очній формі дистанційно, шляхом використання 

систем відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ. 

 



Стаття 31. Запрошення на засідання 

1. У разі необхідності Орган може зобов'язати особу бути присутнім на засіданні (за 

винятком засідань, що проводяться в очній формі дистанційно з використанням систем 

відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ). У такому випадку особі направляється 

запрошення за допомогою поштового, факсимільного зв'язку або електронною поштою. 

Запрошення гравця і офіційної особи клубу направляються в клуб, працівником якої є 

зазначені особи. 

2. До особи, що була викликана і не з'явилася на засідання Органу без поважних 

причин, відповідний Орган може застосувати дисциплінарну санкцію у вигляді штрафу 

в розмірі до 10 000 (десять тисяч) гривень. 

 

Стаття 32. Обов'язок співпрацювати з Органами 

1. Всі особи, що мають відношення до даної справи, зобов'язані співпрацювати з 

Органами для встановлення всіх обставин справи, в тому числі представляти за 

запитами Органу необхідні документи, матеріали, відеозаписи, пояснення та іншу 

наявну та запитувану інформацію. При запиті документів, матеріалів, відеозаписів, 

пояснень та іншої інформації Орган має право встановити розумний строк для їх 

надання. Документи і пояснення можуть направлятися в Орган за допомогою поштового 

або факсимільного зв'язку або електронною поштою або особисто. 

2. До особи, яка ухиляється від співпраці з Органами, в тому числі не надала на 

вимогу необхідні документи, матеріали, відеозаписи, пояснення та іншу наявну та 

запитувану інформацію, відповідний Орган може застосувати дисциплінарну санкцію у 

вигляді штрафу в розмірі до 10 000 (десять тисяч) гривень. 

3. Якщо будь-яка особа відмовляється від співпраці з Органом, а інших способів 

отримання інформації немає, Орган може винести рішення по справі на основі наявних 

матеріалів. 

 

Стаття 33. Представництво 

1. Фізичні особи беруть участь в розгляді справи Органами особисто або через свого 

представника. Особиста участь у справі фізичної особи не позбавляє його права мати по 

цій справі свого представника. У разі необхідності за вимогою Органу особа зобов'язана 

особисто бути присутньою на засіданні. 

2. Юридичні особи беруть участь в розгляді справи Органами через особу, яка має 

право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або через представника, який діє 

на підставі довіреності. 

3. У разі проведення засідання в очній формі дистанційно з використанням систем 

відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ, фізичні особи беруть участь в розгляді справи 

за допомогою використання зазначених систем. Представники фізичних осіб і 

юридичних осіб беруть участь в такому засіданні аналогічним чином за умови 

завчасного направлення до Органу до початку його проведення документів, що 

підтверджують право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або довіреності, 

виданої відповідним юридичною або фізичною особою. 

4. Довіреності, що видаються фізичними особами, можуть бути засвідчені в 

нотаріальному порядку або організацією, в якій працює особа. Довіреність від імені 

юридичної особи видається за підписом її керівника або іншого уповноваженого на це її 

установчими документами особи, скріпленим печаткою цієї організації. 

5. У разі участі адвоката наявність ордеру або відповідного договору обов’язкова. 

 

 



Стаття 34. Мова провадження 

1. Провадження у справах, що випливають з вчинення дисциплінарних порушень, 

ведеться українською мовою. Всі документи надаються до Органу українською мовою. 

Якщо документ надається на іноземній мові, яка надала його особа зобов'язана також 

надати нотаріально завірений переклад документа. 

2. Особа, що не володіє українською мовою, зобов'язана залучити для участі в 

засіданні Органу перекладача. 

 

Стаття 35. Виправлення описок в рішенні 

1. Орган, який прийняв рішення по справі, не має права скасувати або змінити його, 

за винятком перегляду рішення за нововиявленими обставинами. 

2. Орган може за власною ініціативою або за заявою зацікавлених осіб виправити 

допущені в рішенні помилки. Питання про внесення виправлень до рішення Органу 

розглядається на його засіданні. 

 

Стаття 36. Місце проведення провадження 

1. Провадження може відбуватись в приміщенні за рішенням Органу або шляхом 

відеоконференцзв’язку або шляхом проведення опитування електронною поштою.  

 

Глава 8. Докази і доведення 

 

Стаття 37. Поняття і види доказів 

1. Доказами у справі про вчинення дисциплінарного порушення є будь-які відомості, 

на основі яких Орган встановлює наявність або відсутність обставин, що мають 

значення для справи, на підставі яких Орган приймає рішення. 

2. В якості доказів приймаються: 

1) Звіти/рапорти суддів (суддів за секретарським столом, статистиків), комісарів, 

спостерігачів суддівства, делегатів; 

2) протоколи ігор; 

3) заяви і пояснення осіб, щодо яких ведеться провадження у справі, свідків та інших 

осіб;  

4) аудіо та відеозаписи, фотографії; 

5) висновки та роз'яснення фахівців; 

6) інші документи, що мають значення у справі; 

7) речові докази. 

Як докази також допускаються пояснення осіб, які беруть участь у справі, та інших 

учасників розгляду, отримані шляхом використання Органами систем відеоконференц-

зв'язку. 

 

Стаття 38. Оцінка доказів 

Органи оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 

всебічному, повному і об'єктивному дослідженні в сукупності всіх обставин справи. 

Ніякі докази не мають для Органу заздалегідь встановленої сили. 

 

Стаття 39. Звіти та рапорти 

Будь-які відомості, що містяться в звіті або рапорті судді, комісара, делегата, 

спостерігача суддівства вважаються достовірними, поки не доведено інше. 

 

 



Стаття 40. Доведення 

1. При розгляді справи про дисциплінарне порушення Орган збирає докази, на 

підставі яких приймає рішення про винуватість чи невинуватість особи. 

2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі, та інші зацікавлені особи 

доводять факти, на які вони посилаються. 

3. У справах, пов'язаних з порушенням антидопінгових правил, доказ невинності 

особи, щодо якої ведеться провадження у справі, здійснюється самою особою 

(презумпція вини). 

Глава 9. Рішення Органу 

 

Стаття 41. Прийняття рішення 

1. Рішення Органів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів, що проводяться в очній формі. При проведенні засідання Органів в очній формі 

дистанційно з використанням систем відеоконференц-зв'язку, визначених ФБУ, Органи 

приймають рішення простою більшістю голосів шляхом дистанційного голосування 

членів Органу, що беруть участь у справі, після відключення від системи 

відеоконференц-зв'язку осіб, які беруть участь у справі. 

2. У голосуванні бере участь кожен бере участь в засіданні член Органу. Заочне 

голосування і голосування за дорученням не допускається. У разі рівного розподілу 

голосів голос головуючого є вирішальним. 

 

Стаття 42. Набрання рішенням сили 

Рішення Органу, за загальним правилом, вступає в силу з моменту отримання витягу з 

такого рішення особою, щодо якої прийнято рішення, або з моменту опублікування на 

офіційному сайті ФБУ, в залежності від того, яке з зазначених обставин матиме місце 

раніше. 

 

Стаття 43. Розширення дисциплінарних санкцій до світового масштабу 

1. ФБУ відповідно до положень ФІБА направляє в ФІБА клопотання про розширення 

спортивних санкцій, застосованих до особи, до світового масштабу. Випадки 

обов'язковості зазначеного клопотання визначаються положеннями ФІБА. Клопотання 

подається в письмовому вигляді з додатком завіреної копії рішення та його перекладу на 

англійську мову. 

2. ФІБА має право самостійно ініціювати питання про розширення застосованих 

дисциплінарних санкцій до світового масштабу. 

 

Глава 10. Оскарження рішень Органів 

 

Стаття 44. Право на оскарження 

Оскаржити рішення Органу має право особа, щодо якого застосована дисциплінарна 

санкція, а також інша особа, інтереси якої безпосередньо зачіпає рішення Органу.. 

 

Стаття 45. Термін подання скарги 

1. Рішення ДК та КПВ ФБУ можуть бути оскаржені до ВК ФБУ протягом 10 (десяти) 

календарних днів з моменту отримання зазначеного рішення (витягу). 

2. Рішення ВК ФБУ можуть бути оскаржені до Спортивного арбітражного суду (Court of 

Arbitration for Sport - «CAS»), розташований в місті Лозанна, протягом 21 (двадцяти 

одного) дня з моменту вступу рішення, що оскаржується в силу. 



3. У разі, якщо особа, щодо якої прийнято рішення, просить надати повний текст 

зазначеного рішення, строк, встановлені цією статтею, припиняється на період до дня, 

наступного за днем надання повного тексту зазначеного рішення. 

 

Стаття 46. Апеляційний внесок 

За розгляд скарги на рішення ДК або КПВ ФБУ ВК ФБУ особа, яка подає скаргу, 

зобов'язана перерахувати на розрахунковий рахунок ФБУ апеляційний внесок в розмірі 

10 000 (десять тисяч) гривень. 

 

Стаття 47. Термін розгляду скарги 

ВК ФБУ, до якого подана скарга на рішення ДК або КПВ ФБУ, повинен розглянути 

скаргу на найближчому засіданні. 

 

Стаття 48. Рішення ВК ФБУ 

1. ВК ФБУ має право прийняти одне з таких рішень: 

1) залишити рішення ДК або КПВ ФБУ в силі; 

2) змінити рішення ДК або КПВ ФБУ; 

3) скасувати рішення ДК або КПВ ФБУ і направити справу на новий розгляд; 

4) скасувати рішення ДК або КПВ ФБУ і винести нове рішення. 

 

Стаття 49. Виконання рішення ДК 

1. Грошовий внесок, який накладено особисто на гравця, тренера, помічника тренера, 

офіційну особу клубу або особу, що супроводжує команду, суддю, комісара, суддю за 

секретарським столом, суддю-інформатора, статистика, спостерігача суддівства повинен 

бути сплачений протягом 3-х робочих днів після ухвалення ДК рішення про 

застосування санкцій (якщо інше не застережене у самому рішенні про покарання), для 

ігор серії плей-оф - якнайшвидше, і не пізніше, ніж за 4 години до початку наступної 

гри.  

У протилежному разі особа, яка не сплатила внесок, може бути недопущеною до 

наступної та подальших ігор до моменту фактичної сплати повної суми внеску.  

2. Якщо грошовий внесок не сплачено протягом 5-ти робочих днів, наступних за днем 

ухвалення Директоратом рішення про застосування санкцій, Департамент має право не 

допустити клуб до участі в поточному Чемпіонаті та зарахувати поразки 

«ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» у всіх календарних іграх, на час початку яких не надійде 

внесок.  

Якщо внесок не буде сплачено ще протягом 20-ти календарних днів, наступних після 

завершення вищезгаданого 5-денного терміну, Департамент має право виключити клуб 

зі складу учасників Чемпіонату України з баскетболу поточного сезону.  

Якщо виплату внеску відстрочено на термін, що перевищує час до завершення 

поточного Чемпіонату – Департамент має право не допустити клуб до участі в 

Чемпіонаті України у будь-якій лізі в наступному сезоні. 

 

 

Розділ V. Особлива частина 

 

Глава 11. Дисциплінарні порушення, розгляд та застосування  

дисциплінарних санкцій, за вчинення яких відноситься до юрисдикції та 

компетенції КПВ ФБУ 

 



Стаття 50. Неспортивна поведінка 

Неспортивною поведінкою є поведінка (в т.ч. висловлювання, як приватні так і публічні, 

та/або дії) гравця, тренера, судді, агента, посадової особи клубу/команди, яка не 

відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям у баскетбольному 

співтоваристві, має зухвалий, вульгарний, неввічливий, нечесний характер і ображає 

осіб та/або організацію; шкодить іміджу та репутації баскетболу та ФБУ. 

Кожен, хто своєю поведінкою та/або висловами завдає шкоди репутації баскетболу та 

ФБУ, використовує баскетбольні змагання для викликів суспільній моралі, підпадає під 

дію цього Кодексу.  

За неспортивну поведінку гравця, тренера або посадової особи клубу/команди, 

дисциплінарна санкція може бути застосована до клубу/команди, який (яку) 

представляють даний гравець, тренер або посадова особа. 

У разі порушення положення цієї статті КПВ ФБУ може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 51. Невиконання рішень юрисдикційних органів ФБУ, ФІБА 

Невиконанням рішень юрисдикційних органів ФБУ, ФІБА є недодержання та/або 

невиконання або неналежне виконання особою рішення чи попереджувальних заходів 

Органів, Баскетбольного арбітражного трибуналу (БАТ), Спортивного арбітражного 

суду у м. Лозанна (Швейцарія). 

У разі порушення положення цієї статті КПВ ФБУ може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 52. Корупцiйнi правопорушення  

Корупція визначається як:  

1. Будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ФБУ, 

юридичній особі, клубові, будь-якій особі, яка працює або задіяна в баскетболі, від свого 

імені або від імені третьої сторони;  

2. Протиправне використання своїх повноважень;  

3. Отримання будь-якої вигоди неправомірним шляхом; 

4. Схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та 

регламентних документів ФБУ та законодавства України з метою отримання 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.  

5. За факти корупції до юридичних та фізичних осіб застосовуються дисциплінарні 

санкції визначені ч.2 статті 10 цього Кодексу  

6. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до 

правоохоронних органів України або іноземної держави для перевірки. 

 

Стаття 53. Маніпулювання результатом гри (вплив на результат гри) 

Не допускаеться протиправний вплив у буль-який спосiб на результати офiцiйних iгор 

або змагань. Протиправним впливом на результати офiцiйних iгор в цьому Кодексі 

визнаеться манiпулювання грою, тобто умисне вчинення корупційного порушення, 

спрямованого на некоректні змiни ходу гри чи її результату шляхом повного або 

часткового виключення непередбачуваного характеру змагань i досягнення наперед 

визначеного ix наслiдку, з метою отримання буль-якоi неправомiрноi переваги для себе 

або для iнших.  

Корупцiйним порушенням є буль-якi дii, що впливають або можуть вплинути на хiд гри 

або результат гри, та в результатi яких вчинене хоча б одне з наступних дiянь:  



1) пiдкуп або спроба пiлкупу гравцiв, тренерів, суддiв, якi беруть участь в офiцiйнiй грi, 

посадових осiб у сферi баскетболу, примушування або пiдбурювання ix до таких дiянь 

чи вступання з ними в змову стосовно результату офiцiйної гри («договірної» гри);  

2) отримання гравцями, тренерами, суддями, якi беругь участь в офiцiйнiй грi, 

посадових осiб у сферi баскетболу, або спроба отримання, грошей, цiнних паперiв, 

iншого майна, користування ними послугами майнового характеру, здобуття ними 

iнших зискiв i переваг внаслiдок дiянь, зазначених у п. 1 цiеi статгi. 

3) дії особи, спрямовані на некоректні зміни ходу гри чи його результату шляхом 

повного або часткового виключення непередбачуваного характеру змагань і досягнення 

наперед визначеного їх наслідку. 

До будь-якої особи, яка своїми діями впливає або намагається вплинути на результати 

гри, застосовуються санкції, передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання. 

 

Стаття 54. Навмисне невиконання зобов’язань, визначених контрактом (трудовим 

договором). 

Не допускається навмисне невиконання або неналежне виконання зобов’язань, 

визначених контрактом, що укладений між клубом та гравцем, тренером, 

обслуговуючим персоналом іншими особами. 

Кожна сторона контракту, яка має фінансові та інші зобов’язання перед іншою 

стороною, зобов’язана їх виконати належним чином. Відмова сторони від виконання або 

неналежне виконання стороною контракту є грубим порушенням. У разі самовільного та 

несанкціонованого залишення розташування клубу, застосовується санкція у вигляді 

заборони на реєстрацію (отримання ліцензії) на території України протягом 

встановленого Органом терміну, в тому числі, пожиттєво. 

Маніпулювання з метою звільнення від контрактних зобов’язань не допускається. 

У разі порушення положення цієї статті КПВ ФБУ може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання. 

 

Стаття 55. Ставки на гру або змагання 

Ставки – будь-яке парі із залученням грошових ставок в очікуванні виграшу у 

грошовому вираженні з урахуванням майбутнього і невизначеного перебігу подій, 

пов’язаних з офіційною грою або змаганням та його результатами. 

Гравцям, тренерам, суддям, забороняється прямо або непрямо в будь-якій формі 

робити/розміщати ставки, в т.ч. через інших осіб, щодо результату, перебігу або іншого 

аспекту офіційної гри або змагання, в якому вони беруть участь.  

Агентам забороняється прямо або непрямо в будь-якій формі робити/розміщати ставки, 

в т.ч. через інших осіб, щодо результату, перебігу або іншого аспекту офіційної гри або 

змагання, в якому бере участь гравець (гравці), інтереси якого представляє агент. 

У разі порушення положення цієї статті КПВ ФБУ може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 56. Одночасне укладення гравцем контракту з декількома клубами 

Гравцям заборонено укладати контракт з новим клубом за наявності раніше укладеного 

та діючого контракту з іншим клубом.  

Для укладення гравцем контракту з новим клубом, дія раніше укладеного та діючого 

контракту має бути припинена у спосіб, визначений самим контрактом, або відповідно 

до положень регламентних документів ФБУ, чинного законодавства України.  

Дане обмеження не застосовується до укладення гравцем договору з клубом про 

тимчасовий перехід гравця (оренда).  



У разі порушення положення цієї статті КПВ ФБУ може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Статгя 57. Фальсифiкацiя, усна/письмова заява, яка не вiдповiдае дійсності  

Фальсифiкацiя документа чи усна/письмова заява, яка не вiдповiдає дiйсностi, а також ix 

використання в дiяльностi, що пов'язана з баскетболом, тягне за собою застосування 

санкцiй, передбачених статтею 10 цього Кодексу.  

Якщо порушник є офiцiйною особою, дисциплiнарна санкцiя у виглядi заборони 

здiйснювати буль-яку дiяльнiсть, що пов'язана з баскетболом, застосовується строком не 

менше, нiж на 12 (дванадцять) мiсяцiв, а також сплати обов'язкового грошового внеску в 

cyмi вiд 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.  

У разi несплати грошового внеску - пожиттєва заборона здiйснювати буль яку 

дiяльнiсть, пов'язану з баскетболом.  

Якщо порушення мае ознаки злочину, Орган мае право передати матерiали справи до 

правоохоронних органiв для перевiрки.  

 

Стаття 58. Порушення антидопiнгових правил, застосування допiнгу 

Суб'екти баскетболу несуть вiдповiдальнiсть за знання того, що становить порушення 

антидопiнгових правил, знання речовин та методiв, якi включенi до забороненого 

списку.  

Порушенням антидопiнгових правил е застосування чи спроба застосування забороненоi 

речовини чи методу, ухиляння, вiдмова вiд здачi проби чи неявка (без вагомих причин) 

для забору проби, втручання або спроба втручання в будь-яку частину процедури 

допiнгконтролю, володiння забороненою речовиною або забороненим методом, 

розповсюдження чи спроба розповсюдження будь-яких заборонених речовин чи 

заборонених методiв, призначення чи спроба призначення забороненоi речовини чи 

забороненого методу гравцю пiд час змагань, в перiод поза змаганнями, речовин та 

методiв, якi забороненi в позазмагальний перiод, iншi порушення передбаченi 

Антидопiнговими правилами Нацiонального антидопiнгового центру та Кодексом 

ВАДА.  

Процедура розгляду питань щодо порушень антидопiнгових правил та притягнення до 

вiдповiдальностi регулюється Антидопiнговими правилами Нацiонального 

антидопiнгового центру та Кодексом ВАДА. Дисциплінарні санкції, застосовуються 

вiдповiдними органами у зв'язку з порушенням Антидопiнгових правил. КПВ ФБУ та 

Антидопiнговий комітет ФБУ також зобов'язанi розглянуги даний випадок i прийняти 

рiшення щодо застосування дисциплiнарних санкцiй вiдповiдно до цього Кодексу та 

зазначених в цій статті правил. 

 

Глава 12. Дисциплінарні порушення, розгляд та застосування  

дисциплінарних санкцій за вчинення яких відноситься до юрисдикції та 

компетенції ДК 

 

Стаття 59. Порушення умов щодо доступності гравця у разі виклику до лав збірної 

команди України 

1. Кожен клуб, де зареєстрований гравець, повинен відпустити гравця, у разі виклику 

останнього для участі у заходах збірної команди України з баскетболу, в т.ч. з 

баскетболу 3х3, в будь-якій віковій групі, на весь період, що визначений у виклику для 

усіх заходів збірних команд України, що внесений до Єдиного календарного плану 



фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Мінмолодьспорту України та ФБУ на 

відповідний рік, у т.ч. на медичний огляд. 

2. До клубу, який відмовився направити гравця до складу будь-якої зі збірних команд 

України або направив з порушенням умов виклику (коли гравець невчасно прибув для 

проходження медичного обстеження або в розташування збірної команди з порушенням 

зазначеного у виклику терміну) Директоратом можуть бути застосовані наступні 

правила та санкції: 

- обов’язок сплатити грошовий внесок у розмірі від 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. до 

250 000 (двісті п’ятдесят) грн., та/або 

- при реєстрації для участі у змаганнях ФБУ або під час змагань ФБУ такий гравець 

отримує статус гравця категорії «Б» з відповідними наслідками. Категорія «Б» в такому 

випадку зберігається за гравцем до кінця поточного змагання або на все змагання, у 

випадку, якщо зазначене правило застосовано перед початком сезону, саме за цим 

клубом, та/або 

- встановлення заборони клубу щодо реєстрації нових гравців на визначений період, 

та/або 

- встановлення гравцю заборони щодо участі в поточному змаганні ФБУ на період 

від двох тижнів до трьох місяців. 

3. До гравця, що входить до списку розширеного складу збірних команд України 

(списки кандидатів до збірних команд України) і який не прибув на виклик ФБУ для 

проходження медичного обстеження, участі в тренувальних та інших заходах по 

підготовці до спортивних змагань та/або в міжнародних офіційних спортивних 

змаганнях у складі зазначених команд, або прибув з порушенням умов виклику, 

Директоратом можуть бути застосовані наступні правила та санкції: 

- при реєстрації для участі у змаганнях ФБУ або під час змагань ФБУ такий гравець 

отримує статус гравця категорії «Б» з відповідними наслідками. Категорія «Б» в такому 

випадку зберігається за гравцем до кінця поточного змагання або на все змагання, у 

випадку, якщо зазначене правило застосовано перед початком сезону, та/або 

- встановлення гравцю заборони щодо його участі в поточному змаганні ФБУ на 

період від двох тижнів до трьох місяців. 

 

Стаття 60. Порушення кількості гравців категорії «Б», що одночасно перебувають 

на майданчику.  

1. Порушення кількості гравців категорії «Б», що одночасно перебувають на 

майданчику, відбувається, коли під час вкидання м'яч торкається гравця на ігровому 

майданчику або його торкається гравець на ігровому майданчику, і ігровий годинник 

включений.  

2. У разі, якщо виявляється порушення кількості гравців категорії «Б», що одночасно 

перебувають на майданчику, перемогу присуджують суперникам команди, що вчинила 

порушення. Команда, що програла «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», одержує в 

класифікації нуль очок. 

 

Стаття 61. Невиконання клубом вимог щодо забезпечення законності перебування 

гравців–іноземців в Україні протягом дії укладеного з ним контракту. 

1. Клуб, який укладає контракт з гравцем – громадянином іншої держави, зобов’язаний 

забезпечити перебування цієї особи на території України протягом терміну дії контракту 

виключно на законних підставах. Відповідно, Клуб не має права укладати з гравцем – 

громадянином іншої держави, контракт, у тому числі на правах оренди, без 

забезпечення законності перебування цього гравця в Україні на період дії контракту. 



2. У разі порушення частини 1 цієї статті такий гравець протягом дії контракту може 

бути позбавлений ФБУ ліцензії «Б» та недопущений до ігор змагань до моменту 

усунення порушення. Крім того до клубу можуть бути застосовані санкції, зазначені в 

частині 3 статті 10 цього Кодексу. 

 

Стаття 62. Невиконання або неналежне виконання клубом-господарем вимог щодо 

розміщення рекламних, інформаційних матеріалів спонсорів і партнерів ФБУ 

У разі невиконання або неналежного виконання клубом-господарем встановлених ФБУ 

та зазначених в Правилах проведення Змагання (в Додатках до Правил) вимог щодо 

розміщення рекламних, інформаційних матеріалів спонсорів і партнерів ФБУ в ігровому 

залі під час гри, а також при організації телевізійної або Інтернеттрансляції, до клубу-

господаря може бути застосована дисциплінарна санкція у вигляді обов’язку сплатити 

грошовий внесок до ФБУ за кожен випадок порушення у розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) від 20 000 (двадцяти тисяч) гривень до 50 000 

(п’ятдесяти тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «Б» (Вищої ліги) від 5 000 (п’яти тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) від 2 

000 (двох тисяч) гривень до 10 000 (десяти тисяч) гривень.  

Жінки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 

(п’ятдесяти тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «Б» (Вищої ліги) від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) - від 

2 000 (двох тисяч) гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. 

Зазначена санкція може бути застосована за кожен випадок порушення.  

У разі повторного порушення, а також у разі систематичного невиконання або 

неналежного виконання зазначених в цій статті зобов’язань та несплату пов’язаних з 

цим обов’язкових внесків, Департамент може виключити клуб зі складу учасників 

Чемпіонату та Кубку України. 

 

Стаття 63. Пошкодження майна клуба-господаря, спортивної споруди 

У разі навмисного пошкодження командою гостей або організованими чи 

неорганізованими (за умови встановлення їх належності до клубу-гостя) 

вболівальниками будь-якого майна клубу-господаря або майна спортивної споруди, 

клуб-гість повинен відшкодувати клубу-господарю, або організації доя 

власності/управління якої відноситься спортивна споруда, завдані збитки та витрати на 

ремонт/відновлення, тощо, та сплатити до ФБУ обов'язковий грошовий внесок у розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для команди Дивізіону 

«В» (Першої ліги) 5 000 (п’ять тисяч) гривень, 

Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» 

(Першої ліги) – 3 000 (три тисячі) гривень. 

 

Стаття 64. Запізнення команди клуба-гостя на гру 

У разі запізнення команди клубу-гостя без поважної причини, або запізнення з причин 

недотримання рекомендацій, передбачених Правилами проведення Змагання, що 



призвело до затримки початку гри, до клубу-гостя може бути застосовано санкцію у 

вигляді обов’язку сплатити на користь ФБУ обов’язковий грошовий внесок у розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 20 000 (двадцять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, для команди Дивізіону 

«В» (Першої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень.  

Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» 

(Першої ліги) – 3000 (три тисячі) гривень. 

У разі повтороення порушення, сума грошового внеску може бути подвоєна. 

У разі, якщо в результаті затримки часу початку гри або зриву проведення гри 

виникають претензії однієї зі сторін стосовно матеріальних витрат, такі претензії 

підлягають розгляду ДК. При виявленні навмисних дій із зриву гри, або халатного 

ставлення, що призвело до затримки початку гри або його зриву, винній стороні можуть 

бути пред'явлені для відшкодування відповідні документи, що підтверджують витрати, а 

також накладені у зв’язку з цим штрафні санкції. 

 

Стаття 65. Публічні висловлювання 

До початку, під час, та після завершення сезону чемпіонату України представникам 

клубу (офіційним особам, гравцям, тренерам, особам, що супроводжують команду, та 

іншим представникам) заборонені висловлювання та повідомлення в засобах масової 

інформації та мережі Інтернет (в т.ч. в соціальних мережах), публічні висловлювання, 

що зачіпають імідж і репутацію ФБУ, ФІБА, членів ФБУ, клубів, честь, гідність, 

професійну і ділову репутацію гравців, тренерів, офіційних осіб і осіб, що 

супроводжують команду, суддів, комісарів та інших осіб, а також заборонені 

висловлювання у будь-якій формі із використанням нецензурної лексики. У разі 

порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти тисяч) 

до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. При кожному повторному порушенні обов’язковий 

грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 66. Невиконання вимог щодо норм охорони громадського порядку 

Відповідно до норм охорони громадського порядку під час проведення масових заходів 

обов’язкова мінімальна кількість представників охоронної фірми для спортивних арен 

місткістю до 500 глядачів становить 6 осіб, місткістю до 1 000 глядачів - 10 осіб, 

місткістю більше 1 000 глядачів – не менше ніж 12 осіб.  

У разі відсутності або недостатньої кількості представників охоронної фірми - 

обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень, для клубу 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 30 000 (тридцять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» 

(Першої ліги) 20 000 (двадцять тисяч) гривень.  

Жінки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) – 

3000 (три тисячі) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

 



Стаття 67. Вихід на ігровий майданчик сторонньої особи  

У разі виходу на ігровий майданчик сторонньої особи (вболівальника, представника 

та/або посадової особи клубу, іншої особи), клуб/команда– господар будь-якого 

дивізіону сплачує до ФБУ обов'язковий грошовий внесок у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) до 25 000 (двадцяти п’яти тисяч) гривень.  

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 68.  Вихід особи на ігровий майданчик з явним наміром вчинити акт 

насильства 

У разі виходу глядача, гравця, тренера, офіційної особи або особи, що супроводжує 

команду, іншої особи на ігровий майданчик з наміром вчинити акт насильства, клуб-

господар сплачує обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) до 100 000 (ста тисяч) гривень.  

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють.  

 

Стаття 69. Забезпечення безперешкодного та безпечного переміщення команди 

гостей та вболівальників 

Охорона повинна забезпечити безперешкодне та безпечне переміщення команди гостей 

та вболівальників («фанатів») до та з ігрового залу, роздягальні, спортивної споруди до 

транспорту, що на них чекає. У разі порушення – клуб сплачує обов’язковий грошовий 

внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти тисяч) до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.  

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють.  

 

Стаття 70. Забезпечення безпеки суддівської бригади 

Охорона повинна забезпечити безперешкодне та безпечне переміщення суддівської 

бригади по спортивній споруді, до та з ігрового залу, роздягальні, спортивної споруди, 

до транспорту, що на них чекає.  

У разі порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) 5 000 

(п’ять тисяч) гривень.  

Жінки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) – 

5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 71. Вхід сторонньої особи до роздягальні суддів  

Охорона повинна заборонити входити без запрошення в суддівську роздягальню 

стороннім особам (представникам і керівникам клубу, тренерам, гравцям, іншим).  

У разі порушення за кожного порушника - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у 

розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) 5 000 

(п’ять тисяч) гривень.  

Жінки: 



для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) – 

5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють.  

 

Стаття 72. Забезпечення безпеки суддів 

Клуб-господар майданчика повинен забезпечити безпеку суддів з моменту їх прибуття 

на місце проведення гри і до моменту від’їзду суддів, на вимогу суддів – виїзду за межі 

міста, де проводилась гра.  

У разі порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі: 

Чоловіки: 30 000 (тридцять тисяч) гривень. 

Жінки: 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 73. Використання прапорів, символів, емблем, скандувань 

Заборонено використовувати прапори, символи, емблеми, гасла, тексти, скандування та 

висловлювання, в т.ч. застосовуючи мегафон, які безпосередньо або побічно 

підбурюють до насильства, мають дискримінаційний характер, пропагують нацизм та 

фашизм, застосовують політичну рекламу та агітацію, мають образливий, 

провокаційний або агресивний характер стосовно до будь-якої особи.  

За ці порушення глядачі можуть бути виведені зі спортивної споруди на вимогу 

комісара або старшого судді. У разі невиконання вимоги комісара або старшого судді 

клубугосподарю може бути зараховано поразку «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА».  

У разі порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 74. Образи під час гри на адресу суддів та інших осіб 

Якщо глядачі в залі ображають суддів, комісара, суддів за секретарським столом, 

гравців, тренерів, офіційних осіб та осіб, що супроводжують команду, або 

вболівальників, загрожують їм (у словесній або іншій формі), або іншим чином 

заважають нормальному проведенню гри, в т.ч. застосовуючи мегафон, то на вимогу 

комісара (за відсутності комісара – старшого судді) вони можуть бути видалені зі 

спортивної споруди.  

У разі невиконання цієї вимоги комісара або старшого судді клубу-господарю може 

бути зараховано поразку «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА».  

Клуб-господар повинен вжити заходів для попередження подібної поведінки. У разі 

порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти тисяч) 

гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень.  

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 75. Потрапляння сторонніх предметів на ігровий майданчик 

У спортивній споруді заборонено кидати на ігровий майданчик будь-які предмети.  

1. У разі порушення клуб-господар повинен сплатити до ФБУ обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для команди Дивізіону «В» 

(Першої ліги) 3 000 (три тисячі) гривень.  



Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 8 000 (вісім тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 4 000 (чотири тисячі) гривень, для команди Дивізіону «В» 

(Першої ліги) – 3000 (три тисячі) гривень. 

Для команди ВЮБЛ, інших Змагань: 2 000 (дві тисячі) гривень. 

2. Якщо цей інцидент призвів до зупинки гри – обов'язковий грошовий внесок до ФБУ у 

розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «В» (Першої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень. 

Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «В» (Першої ліги) – 7 000 (сім тисяч) гривень. 

Для команди ВЮБЛ, інших Змагань: 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

3. Якщо цей інцидент призвів до зупинки гри та неможливості грати далі – обов'язковий 

грошовий внесок до ФБУ у розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «В» (Першої ліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень.  

Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для команди Дивізіону 

«В» (Першої ліги) – 10 000 (десять тисяч) гривень. 

Для команди ВЮБЛ, інших Змагань: 10 000 (десять тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 76. Використання в спортивній споруді вибухонебезпечних та 

піротехнічних засобів 

Категорично заборонено використовувати у спортивному залі, в якому відбувається гра, 

або у безпосередній близькості від нього вибухонебезпечні та піротехнічні засоби.  

У разі порушення клуб-господар сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі:  

Чоловіки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для команди 

Дивізіону «В» (Першої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень.  

Жінки: 

для команди Дивізіону «А» (Суперліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень, для 

команди Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім тисяч) гривень, для команди  Дивізіону 

«В» (Першої ліги) -  

для команди ВЮБЛ, інших Змагань: 10 000 (десять тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення обов’язковий грошовий внесок подвоюють. 

 

Стаття 77. Невиконання вимог щодо забезпечення безпеки гри  

У разі невиконання «Інструкції щодо організації охорони громадського порядку і 

безпеки під час проведення ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу» суддівська 



бригада має повноваження не проводити гру і подати до Департаменту рапорт про 

зарахування команді-господарю поразки «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА».  

У разі, якщо гра не проводилася через порушення громадського порядку, в т.ч. через 

недотримання клубом-господарем вимог щодо забезпечення порядку, до клубу може 

бути застосована дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску на 

користь ФБУ в розмірі від 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень до 300 000 (трьохсот 

тисяч) гривень; 

для ВЮБЛ, інших Змагань: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох 

тисяч) до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень. 

 

Стаття 78. Неспортивна поведінка з боку гравця, тренера 

1. Клуб відповідає за неспортивну поведінку (неповажне звертання або торкання; 

використання висловів або жестів, що завдають образи (словом або жестом), інші будь-

які дії, спрямовані на приниження честі та гідності, ділової репутації) (далі – 

неспортивна поведінка) до, під час та після гри з боку гравця, тренера стосовно суддів, 

комісара, суддів за секретарським столом, делегата ФБУ, суперника, глядачів, члена 

своєї команди та офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують команду.  

За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі від 5 000 (п’яти тисяч) гривень до 25 000 (двадцяти п’яти тисяч) гривень та/або 

до винного гравця, тренера може бути застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації від 

однієї до п’яти ігор.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень та/або до винного гравця, тренера може бути 

застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації від однієї до п’яти ігор. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винного гравця, тренера дискваліфікують на термін від п’яти ігор до 

календарного року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить гравець, тренер за свою дискваліфікацію, 

Директорат приймає протягом 3-х робочих днів.  

2. Клуб відповідає за висловлення та/або вигуки, дії гравця, тренера до, під час та після 

гри, що спрямовані на приниження за ознакою релігійної, расової, статевої 

приналежності, кольору шкіри, мови, прояви нацизму та фашизму, а також будь-який 

інший акт дискримінації та/або расизму чи зневаги до гравця, тренера, офіційної особи 

та особи, що супроводжує команду, суперника, глядачів, члена своєї команди, суддів, 

комісара, суддів за секретарським столом, делегата ФБУ.  

За порушення, вказані в п.2 цієї статті, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі від 20 000 (двадцяти тисяч) гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень 

та/або до винного гравця, тренера може бути застосовано санкцію у вигляді 

дискваліфікації від однієї до десяти ігор.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень та/або до винного гравця, тренера може бути 

застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації від однієї до п’яти ігор. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винного гравця, тренера дискваліфікують на термін від десяти ігор до 

календарного року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить гравець, тренер за свою дискваліфікацію, 

Директорат приймає протягом 3-х робочих днів.  

 



Стаття 79. Неспортивна поведінка з боку офіційної особи клубу та особи, що 

супроводжує команду  

1. Клуб відповідає за неспортивну поведінку (неповажне звертання або торкання; 

використання висловів або жестів, що завдають образи, інші будь які дії, спрямовані на 

приниження честі та гідності, ділової репутації (словом або жестом) (далі – неспортивна 

поведінка) до, під час і після гри з боку офіційної особи клубу та особи, що супроводжує 

команду, стосовно офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують команду, суддів, 

комісара, суддів за секретарським столом, статистиків, делегата ФБУ, суперника, 

глядачів, члена своєї команди.  

За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень та/або до 

винної особи може бути застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути 

присутнім на термін від однієї до п’яти офіційних ігор. 

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень та/або до винної особи може бути 

застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути присутнім на термін від 

однієї до п’яти офіційних ігор.  

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винну особу дискваліфікують на термін від п’яти ігор до календарного 

року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить офіційна особа клубу та особа, що 

супроводжує команду, за свою дискваліфікацію, Директорат приймає протягом 3-х 

робочих днів.  

2. Клуб відповідає за висловлення та/або вигуки (словом або жестом), дії, що спрямовані 

на приниження за ознакою релігійної, расової, статевої приналежності, кольору шкіри, 

мови, прояви нацизму та фашизму, а також будь-який інший акт дискримінації та/або 

расизму чи зневаги до, під час і після гри з боку офіційної особи клубу та особи, що 

супроводжує команду, стосовно офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують 

команду, суддів, комісара, суддів за секретарським столом, статистиків, делегата ФБУ, 

суперника, глядачів, члена своєї команди.  

За порушення, вказане в п. 2 цієї статті, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень 

та/або до винної особи може бути застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - 

заборона бути присутнім на термін від однієї до десяти офіційних ігор.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень та/або до винної особи може бути 

застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути присутнім на термін від 

однієї до десяти офіційних ігор. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винна особа дискваліфікують на термін від десяти ігор до календарного 

року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить офіційна особа клубу та особа, що 

супроводжує команду, за свою дискваліфікацію, Директорат приймає протягом 3-х 

робочих днів.  

 

Стаття 80. Неспортивна поведінка з боку глядачів  

1. Клуб відповідає за неспортивну поведінку (неповажне звертання або торкання; 

використання висловів або жестів, що завдають образи (словом або жестом), інші будь-

які дії, спрямовані на приниження честі та гідності, ділової репутації (далі – неспортивна 



поведінка), в т.ч. із застосуванням мегафону, до, під час та після гри з боку глядачів 

стосовно представників команди-суперника (гравців, тренерів, офіційних осіб клубу і 

осіб, що супроводжують команду, організованих вболівальників клубу-суперника), 

суддів, комісара, суддів за секретарським столом, делегата ФБУ.  

За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі від 5 000 (п’яти тисяч) гривень до 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. 

У разі кожного повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового 

внеску подвоюють.  

2. Клуб відповідає за висловлення та/або вигуки до, під час та після гри вболівальників 

образ, в т.ч. із застосуванням мегафону, за ознакою їх релігійної, расової, статевої 

приналежності, кольору шкіри, мови, і спрямованих на приниження людської гідності, 

за виготовлення і демонстрацію вболівальниками плакатів, що пропагують нацизм та 

фашизм, а також за будь-який інший акт дискримінації та/або расизму чи зневаги, 

застосовують політичну рекламу та агітацію, ганьблять честь, гідність і ділову 

репутацію гравців, тренерів, офіційних осіб і осіб, що супроводжують команду, 

організованих вболівальників-гостей, глядачів, суддів, комісара, суддів за секретарським 

столом, делегата ФБУ.  

За порушення, вказане в п.2 цієї статті, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі від 20 000 (двадцяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) 

гривень.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, а наступну домашню гру може бути проведено без глядачів (тобто 

присутніми в ігровому залі та на трибунах можуть бути до, під час та після гри тільки 

офіційні особи клубу, допоміжний персонал та організовані вболівальники клубу-

суперника).  

У разі порушення в третій раз протягом сезону - обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень, а рішення про кількість наступних домашніх ігор 

без глядачів (від однієї до десяти) Директорат прийме протягом 3-х робочих днів. 

 

Стаття 81. Погроза, залякування або агресивна поведінка з боку гравця, тренера  

1. Клуб відповідає за погрози, залякування або агресивну поведінку до, під час та після 

гри з боку гравця, тренера стосовно суддів, комісара, суддів за секретарським столом, 

офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують команду, делегата ФБУ, суперників, 

глядачів.  

За порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, і дискваліфікація винного на 3 (три) 

гри.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 3 000 (трьох 

тисяч) гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, і дискваліфікація винного на 3 (три) 

гри. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і гравця, тренера дискваліфікують на термін від п’яти ігор до календарного 

року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить гравець, тренер за свою дискваліфікацію, 

Директорат приймає протягом 3-х робочих днів.  



2. З боку офіційної особи клубу і особи, що супроводжує команду: клуб відповідає за 

погрози, залякування або агресивну поведінку до, під час та після гри з боку офіційної 

особи клубу та особи, що супроводжує команду, стосовно офіційних осіб клубу та осіб, 

що супроводжують команду, суддів, комісара, суддів за секретарським столом, делегата 

ФБУ, суперників, глядачів.  

За порушення, згадані вище, клуб сплачує до ФБУ обов’язковий грошовий внесок у 

розмірі від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень та/або до 

винної особи може бути застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути 

присутнім на термін від однієї до п’яти офіційних ігор.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 3 000 (трьох тисяч) 

гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень та/або до винної особи може бути 

застосовано санкцію у вигляді дискваліфікації - заборона бути присутнім на термін від 

однієї до п’яти офіційних ігор. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, і винну особу дискваліфікують від п’яти ігор до календарного року.  

Рішення про кількість ігор, що пропустить офіційна особа клубу та особа, що 

супроводжує команду, за свою дискваліфікацію, Директорат приймає протягом 3-х 

робочих днів.  

3. З боку глядачів: клуб відповідає за погрози, залякування, в т.ч. із застосуванням 

мегафону, або агресивну поведінку до, під час та після гри з боку глядачів стосовно 

офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують команду, гравців, тренерів, суддів, 

комісара, суддів за секретарським столом, делегата ФБУ, організованих вболівальників 

суперника.  

За порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 10 000 (десяти 

тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 3 000 (трьох 

тисяч) гривень до 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, а наступну домашню гру може бути проведено без глядачів (тобто 

присутніми в ігровому залі та на трибунах можуть бути до, під час та після гри тільки 

офіційні особи клубу, допоміжний персонал та організовані вболівальники клубу-

суперника). 

 

Стаття 82. Акт насильства  

1. З боку гравця, тренера: клуб несе відповідальність за вчинення акту насильства 

(умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, тощо) до, під 

час та після закінчення гри з боку гравця, тренера стосовно офіційних осіб клубу та осіб, 

що супроводжують команду, суперника, члена своєї команди, судді, комісара, судді за 

секретарським столом, делегата ФБУ, глядача.  

За порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 30 000 (тридцяти 

тисяч) гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень, та дискваліфікація винного на термін від 

1 (одного) до 3 (трьох) років, а в особливо тяжких випадках - довічно.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 5 000 (п’яти 

тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень, та дискваліфікація винного на 

термін від 1 (одного) до 3 (трьох) років, а в особливо тяжких випадках - довічно. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, та винного дискваліфікують на термін від 2 (двох) до 3 (трьох) років, а в 

особливо тяжких випадках - довічно.  



2. З боку офіційної особи: клубу та особи, що супроводжує команду клуб несе 

відповідальність за акт насильства з боку офіційної особи клубу та особи, що 

супроводжує команду, до, під час та після закінчення гри стосовно офіційних осіб клубу 

та осіб, що супроводжують команду, суперника, члена своєї команди, судді, комісара, 

судді за секретарським столом, делегата ФБУ, глядача.  

За порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 30 000 (тридцяти 

тисяч) гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень, та дискваліфікація винного терміном від 1 

(одного) до 3 (трьох) років, а в особливо тяжких випадках - довічно.  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 5 000 (п’яти 

тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень, та дискваліфікація винного на 

термін від 1 (одного) до 3 (трьох) років, а в особливо тяжких випадках - довічно. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, та винного дискваліфікують на термін від 2 (двох) до 3 (трьох) років, а в 

особливо тяжких випадках - довічно.  

3. З боку глядачів: клуб несе відповідальність за акт насильства до, під час та після 

закінчення гри з боку глядача стосовно офіційних осіб клубу та осіб, що супроводжують 

команду, гравця, судді, комісара, судді за секретарським столом, делегата ФБУ, глядача.  

За порушення - обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 30 000 (тридцяти 

тисяч) гривень до 100 000 (ста тисяч) гривень, а наступну домашню гра може бути 

проведено без глядачів (тобто присутніми в ігровому залі та на трибунах до, під час та 

після гри можуть бути тільки офіційні особи клубу, допоміжний персонал та 

організовані вболівальники клубу-суперника).  

ВЮБЛ, інші Змагання: обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі від 5 000 (п’яти 

тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень, та дискваліфікація винного на 

термін від 1 (одного) до 3 (трьох) років, а в особливо тяжких випадках - довічно. 

У разі повторного порушення протягом сезону суму обов’язкового грошового внеску 

подвоюють, а наступні три домашні гри будуть проведені без глядачів.  

4. Факт порушення повинен бути внесений у «Звіт комісара гри» (за відсутності 

комісара – у «Звіт старшого судді гри»), а також у письмовий рапорт старшого судді.  

 

Стаття 83. Неявка команди на гру  

Команді, що не з’явилася без поважної причини на календарну зустріч (тур) змагань і не 

попередила про це за п’ять днів клуб, що приймає, та ФБУ, зараховують поразку 

«ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», та клуб сплачує обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у 

розмірі: для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, для 

клубу Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 75 000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень, для клубу 

Дивізіону «В» (Першої ліги) 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень.  

При повторному випадку клуб усувають від участі в змаганнях, а результати всіх ігор, 

що були раніше зіграні в Чемпіонаті, анулюють.  

ВЮБЛ, інші Змагання: Команді, що не з’явилася без поважної причини на календарну 

зустріч або тур Змагань і не попередила про це за п’ять днів Клуб, що приймає, та 

Департамент, зараховують поразку «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА» з рахунком 20:0 і 0 

очок в класифікації команд за кожну гру туру, що не була зіграна (не має значення 

кількість ігор на турі - одна, дві, три і т.д., які команда не зіграла). Крім того, 

Департамент може прийняти рішення про переведення цієї команди на останнє місце в 

класифікації. 

Команда, що не з’явилася на гру (не вийшла на ігровий майданчик до початку ігрового 

часу гри), відшкодовує команді-супернику (на підставі представлених офіційних 



документів) витрати, пов'язані з рекламою гри (в т.ч. афіші), замовленням транспорту та 

ін. 

 

Стаття 84. Відмова команди від участі в грі  

1. Якщо після початку гри команда перервала гру, і це призвело до зупинки гри – клуб 

цієї команди сплачує обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень, для клубу 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«В» (Першої ліги) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень.  

Жінки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 20 000 (двадцять тисяч) гривень, для клубу 

Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 10 000 (десять тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» 

(Першої ліги) – 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

Для клубу ВЮБЛ, інших Змагань: 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 
 

2. Якщо після початку гри команда відмовилась грати, і ця відмова призвела до 

закінчення гри - команда програє гру «ПОЗБАВЛЕННЯМ ПРАВА», плюс клуб цієї 

команди сплачує обов’язковий грошовий внесок до ФБУ у розмірі:  

Чоловіки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 200 000 (двісті тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 100 000 (сто тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої ліги) 75 

000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень.  

Жінки: 

для клубу Дивізіону «А» (Суперліги) 100 000 (сто тисяч) гривень, для клубу Дивізіону 

«Б» (Вищої ліги) 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, для клубу Дивізіону «В» (Першої 

ліги) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень. 

Для клубу ВЮБЛ, інших Змагань: 10 000 (десять тисяч) гривень. 
 

3. У разі повторного випадку команду усувають від участі в змаганнях, а результати всіх 

ігор, що були раніше зіграні в Чемпіонаті, анулюють.  
 

4. Якщо відмову команди від участі в грі було вчинено за ініціативою тренера і це 

доведено під час засідання Директорату, окрім зазначених санкцій до клубу може бути 

застосовано санкцію до тренера у вигляді дискваліфікації терміном на 2 (два) роки. 

 

Стаття 84-1. Відмова команди від подальшої участі у змаганні  

З метою захисту іміджу ФБУ, забезпечення збереження цілісності календаря та формату 

змагань, належного виконання ФБУ взятих на себе обов’язків перед спонсорами та 

партнерами, у разі відмови клубу від подальшої участі команди клубу у змаганні з 

баскетболу попри надані передсезонні гарантії, для клубу/команди та осіб, що на момент 

відмови від участі команди у змаганні, виконували управлінські, керівні, інші функції 

(президент, директор тощо) та були уповноважені на прийняття відповідного рішення, 

або осіб, що брали зобов’язання перед ФБУ щодо забезпечення належної участі команди 

у змаганні, встановлена відповідальність – санкція у вигляді: зобов’язання солідарно 

сплатити на користь ФБУ обов’язковий грошовий внесок у розмірі, що становить 

подвійну суму вартості ліцензії належної до оплати клубом для участі у 

відповідному змаганні.  

 



Стаття 85. Невиконання або неналежне виконання протиепідемічних вимог та 

заходів, встановлених ФБУ 

Клуб несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання протиепідемічних 

вимог та заходів, встановлених ФБУ, а також рішень органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

За порушення положень до клуба може бути застосована санкція у вигляді зобов’язання 

сплатити грошовий внесок в розмірі від 1 000 (однієї тисячі) гривень до 100 000 (ста 

тисяч) гривень.  

У разі повторного порушення протягом сезону клуб може бути зобов’язано сплатити 

грошовий внесок в подвійному розмірі. 

 

Стаття 86. Подання позовної заяви суб’єктом баскетболу до загальних судів  

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 

шляхом подання відповідної заяви до суду загальної юрисдикції, наслідком чого 

повинно стати закриття провадження у справі судом загальної юрисдикції.  

У разі порушення зобов’язання, вказаного вище, ДК може застосувати санкції, 

передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 87. Невиконання вимог щодо умов контрактів (трудових договорів), 

встановлених ФБУ 

У разі порушення клубом вимог, встановлених ФБУ, щодо обов’язкових умов 

контрактів (трудових договорів) та вимог щодо їх наявності ДК може застосувати 

санкції, передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 88. Порушення заборони щодо контактування з гравцем/тренером, що має 

діючий контракт з іншим клубом 

Офіційним особам клубів, агентам, іншим особам суворо забороняється спілкування з 

гравцем/тренером, що має діючі контрактні зобов’язання перед іншим клубом, протягом 

періоду участі його клубу в офіційних змаганнях. 

У разі порушення клубом вимог, встановлених ФБУ, щодо обов’язкових умов 

контрактів (трудових договорів) та вимог щодо їх наявності ДК може застосувати 

санкції, передбачені статтею 10 цього Кодексу, або їх поєднання.  

 

Стаття 89. Порушення обмежень сплати агентської винагороди 

Клубам заборонено перевищувати встановлені обмеження щодо сплати агентської 

винагороди під час супроводу внутрішнього переходу (між клубами в межах України) 

гравця/тренера. 

У разі порушення до клубу може бути застосована санкція у вигляді обов’язку сплатити 

грошовий внесок на корсить ФБУ в розмірі до 270 000 (двохсот сімдесяти  тисяч) 

гривень. 

 

Стаття 89-1. Порушення, пов’язані з агентською діяльністю 

У разі невиконання або неналежного виконання агентами обов’язків, передбачених 

положеннями ФІБА (Внутрішні положення ФІБА, Книга 3, розділ 9), в т.ч.  у випадку 

самовільного несанкціонованого залишення гравцем розташування клубу за участі 



агента або бездіяльності агента (якщо агент знав і не вжив ніяких заходів), передбачена 

можливість заборони клубам та гравцям, зареєстрованим в Україні, співпрацювати 

(укладати агентські контракти тощо) з такими агентами протягом 

встановленого терміну, в тому числі, пожиттєво (такі агенти будуть включені до 

«заборонного списку»). 

Для клубів, які прямо або через третіх осіб, порушуючи положення п. 3, співпрацюють з 

агентами, включеними до «заборонного списку», встановлена відповідальність – санкція 

у вигляді: Обов’язку клубу сплатити грошовий внесок на користь ФБУ у розмірі до 3 

000 000,00 грн. (Трьох мільйонів гривень) та/або заборони на здійснення клубом 

внутрішніх та/або міжнародних переходів (заборона на реєстрацію нових гравців). 

 

Стаття 90. Застосування додаткових санкцій 

До дисциплінарних санкцій, зазначених за порушення, передбачені Главою 12 цього 

Кодексу, ДК може застосувати додаткові санкції, зазначені в статті 10 цього Кодексу. 

 

Глава 13. Санкції за дії, що вчинено суддею, комісаром, спостерігачем,  

суддею за секретарським столом, статистиком 

 

Стаття 91. Прояв неповаги, нетактовності, порушення норм етики 

У разі будь-якого прояву неповаги, нетактовності, порушення норм етики до будь-якої 

особи, що присутня під час гри (до гравця, тренера, офіційної особи і особи, що 

супроводжує команду, вболівальника, до іншого члена бригади суддів та ін.) – винний 

сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі від 5 000 (п’яти тисяч) гривень до 25 

000 (двадцяти п’яти тисяч) гривень.  

У разі повторного порушення протягом сезону обов’язковий грошовий внесок 

подвоюють, а винний може бути відсторонений від суддівства терміном на 3 місяці або 

до кінця сезону.  

 

Стаття 92. Агресія, погрози, насильство 

У разі прояву агресії, погрози, насильства щодо будь-якої особи, що присутня під час 

гри (до гравця, тренера, офіційної особи та особи, що супроводжує команду, 

вболівальника, до іншого члена бригади суддів та ін.) – винний сплачує обов’язковий 

грошовий внесок у розмірі від 10 000 (десяти тисяч) гривень до 50 000 (п’ятдесяти 

тисяч) гривень.  

У разі повторного порушення протягом сезону обов’язковий грошовий внесок 

подвоюють, а винний може бути відсторонений від суддівства терміном на 3 місяці або 

до кінця сезону.  

 

Стаття 93. Несанкціоноване внесення змін до протоколу гри 

У разі навмисного внесення позначок, зміни, маніпуляції протоколом гри таким чином, 

що запис не відповідає тому, що відбувалося на майданчику, навмисне занесення 

невірних даних, неточність і помилковість інформації, - винний сплачує обов’язковий 

грошовий внесок у розмірі від 2 000 (двох тисяч) гривень до 10 000 (десяти тисяч) 

гривень та може бути відсторонений від суддівства до кінця сезону.  

 

Стаття 94. Неякісне суддівство 

У разі неякісного суддівства, що встановлено Технічною комісією та/або  Експертною 

комісією ФБУ (під час гри суддею допущено велику кількість помилок (шість та 

більше), або одну чи декілька грубих помилок, які могли вплинути на результат гри, або 



суддею втрачено контроль над грою, що призвело до інциденту, або суддею пропущене 

порушення гравцем та/або тренером правил, що тягне за собою дискваліфікацію гравця 

та/або тренера), - суддя сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі: суддя гри 

команд Дивізіону «А» (Суперліги) 4 000 (чотири тисячі) гривень, Дивізіону «Б» (Вищої 

ліги) 1 000 (одну тисячу) гривень, Дивізіону «В» (Першої ліги), Молодіжної ліги та 

ВЮБЛ, інших Змагань  - 500 (п’ятсот) гривень, та винний може бути відсторонений від 

суддівства ігор чемпіонату (з переведенням на суддівство до нижчого дивізіону або без 

переведення) терміном до одного місяця. 

 

Стаття 95. Допущення помилки або помилок, що вплинули на результат гри 

1. У разі, коли, за рішенням Технічної комісії та/або Експертної комісії ФБУ, суддя 

допустився помилки або помилок, що вплинули на результат гри, - суддя 

сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі: гра Дивізіону «А» (Суперліги) 5 500 

(п’ять тисяч п’ятсот) гривень, Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 1 300 (одна тисяча триста) 

гривень, Дивізіону «В» (Першої ліги) 800 (вісімсот) гривень, Молодіжної ліги та ВЮБЛ, 

інших Змагань - 400 (чотириста) гривень, та суддя може бути відсторонений від 

суддівства (з переведенням на суддівство нижчого дивізіону або без переведення) 

терміном до одного місяця. 

2. Якщо помилка сталася в матчі серії плей-оф, суддя сплачує обов’язковий грошовий 

внесок у розмірі: Дивізіону «А» (Суперліги) 8 000 (вісім тисяч) гривень, Дивізіону «Б» 

(Вищої ліги) 4 000 (чотири тисячі) гривень, Дивізіону «В» (Першої ліги) 1 500 (одна 

тисячу п’ятсот) гривень, Молодіжної ліги та ВЮБЛ, інших Змагань - 800 (вісімсот) 

гривень, та суддя може бути відсторонений від суддівства (з переведенням на суддівство 

нижчого дивізіону або без переведення) з терміном від двох до чотирьох місяців з 

продовженням терміну відсторонення у наступному сезоні. 

3. Якщо помилка сталася в матчі 1/2 фіналу і за призові місця (за 1-2 місця та за 3-4 

місця), суддя сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі: гра Дивізіону «А» 

(Суперліги) 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 7 000 (сім 

тисяч) гривень, Дивізіону «В» (Першої ліги) 4 000 (чотири тисячі) гривень, Молодіжної 

ліги та ВЮБЛ, інших Змагань - 2 000 (дві тисячі) гривень.  

Крім того, суддя може бути відсторонений від суддівства до кінця сезону з 

продовженням терміну відсторонення терміном від двох до чотирьох місяців, що його 

визначено Директоратом, у наступному сезоні. 

 

Стаття 96. Упереджене суддівство 

У разі упередженого суддівства матчу, що доведено, у тому числі за допомогою 

відеозапису, - суддя сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі: гра Дивізіону «А» 

(Суперліги) 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень, Дивізіону «Б» (Вищої ліги) 25 000 

(двадцять п’ять тисяч) гривень, Дивізіону «В» (Першої ліги) 10 000 (десять тисяч) 

гривень, Молодіжної ліги та ВЮБЛ, інших Змагань - 8 000 (вісім тисяч) гривень, та його 

відсторонюють від суддівства на календарний рік. 

 

Стаття 96-1. Зміна суддею попереднього рішення після перегляду IRS на 

помилкове 

У випадку зміни суддею попереднього рішення після перегляду повтору епізоду 

за допомогою IRS, помилковість чого встановлена Технічною комісією ФБУ або 

Експертною комісією ФБУ, до винної особи може бути застосована 

дисциплінарна санкція у вигляді обов’язку сплатити на користь ФБУ 



обов’язковий грошовий внесок у сумі від 2000 до 5000 грн. з можливим 

відстороненням винного судді від 1 тижня до 1 місяця; 

-        Якщо прийняте суддею рішення могло вплинути на результат гри - до винної 

особи може бути застосована дисциплінарна санкція у вигляді обов’язку сплатити 

на користь ФБУ обов’язковий грошовий внесок у сумі від 4000 до 10 000 грн. з 

можливим відстороненням винного судді від 2 тижнів до 2 місяців; 

-        Якщо прийняте суддею рішення вплинуло на результат гри - до винної особи 

може бути застосована дисциплінарна санкція у вигляді обов’язку сплатити на 

користь ФБУ обов’язковий грошовий внесок у сумі 10 000 грн. з можливим 

відстороненням винного судді на три місяці. 
 

Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення 

 

Стаття 97. Аналогія 

1. У випадках, коли відносини, що належать до сфери дії цього Кодексу, прямо їм не 

врегульовані, до таких відносин, якщо це не суперечить їх суті, застосовуються норми, 

що регулює подібні відносини (аналогія закону). 

2. У разі неможливості використання аналогії закону, права і обов'язки Органів, 

суб'єктів баскетболу визначаються виходячи з загальних засад норм ФБУ, ФІБА та 

законодавства України (аналогія права) та принципів добросовісності, розумності та 

справедливості . 

3. У разі вчинення особою діяння, прямо не передбаченого цим Кодексом, але по 

своїй суті є подібним (аналогічним) дисциплінарному порушенню, за вчинення якого 

цим Кодексом передбачена дисциплінарна відповідальність, Орган має право 

застосувати до такої особи одну з санкцій, передбачених цим Кодексом, керуючись 

аналогією закону, аналогією права і принципами сумлінності, розумності та 

справедливості. 

 

Стаття 98. Офіційне тлумачення 

У разі виникнення спірних питань офіційне тлумачення цього Кодексу здійснюється 

Секретаріатом ФБУ. 

 

Стаття 99. Внесення змін до цього Кодексу 

Внесення змін до цього Кодексу здійснюється Виконавчим комітетом ФБУ. 

 

Стаття 100. Скасування попередніх дисциплінарних положень 

Дисциплінарні положення, що діяли до прийняття цього Кодексу, які були передбачені в 

правилах проведення змагань та включені до цього Кодексу, втрачають силу з моменту 

вступу в силу цього Кодексу. 

 

Стаття 101. Дата прийняття і набрання Кодексом чинності 

1. Цей Кодекс прийнятий рішенням Виконавчого комітету ФБУ №31 від 22 липня 2021 

року і набуває чинності з 01 вересня 2021 року. 

2. Дія цього Кодексу розповсюджується на всі дисциплінарні правопорушення, вчинені 

до набрання цим Кодексом чинності, за умови, що такі правопорушення не були 

розглянуті Органом. 


