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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Гравці, які беруть участь у змаганнях, що проводяться Федерацією баскетболу 
України (надалі – ФБУ), мають статус спортсмена-професіонала або аматора. 
 

1.2. Статус баскетболіста визначає ФБУ, яка проводить реєстрацію гравця.  
Для підтвердження статусу баскетболіста ФБУ має право запросити у ФІБА, ФІБА-
Європа, клубу/команди й гравця необхідні документи.  
 

1.3. Гравець, який одержав паспорт громадянина України (після 01.07.2007 р.), але, 
згідно з нормами/вимогами Регламенту ФІБА та ФІБА–Європа, не має права грати за 
збірні команди України, у Чемпіонаті та Кубку України має статус іноземного гравця. 
 

1.4. Гравця, який не отримує ніяких винагород, крім компенсації витрат, фактично 
здійснених у зв’язку з участю у Чемпіонаті, вважається аматором. Йому може бути 
сплачена компенсація витрат на проїзд, проживання і харчування під час змагань, та 
на спорядження, страхування і підготовку.  
Гравець не може брати участі у змаганнях Аматорської ліги до того часу, поки він 
залишається зареєстрованим у клубі, команди якого грають в змаганнях Суперліги та 
Вищої ліги Чемпіонату України.  
 

1.5. Гравця, який має контракт з клубом/командою, що його наймає, та який отримує 
винагороду у вигляді заробітної платні та іншу платню, понад тієї, що обумовлена в 
п. 1.4, ФБУ вважає спортсменом-професіоналом. 
1.5.1. Контракт з клубом/командою повинен укладатися відповідно до вимог 
законодавства України. 
1.5.2.  Термін контракту, рекомендований ФБУ, повинен бути не більше, ніж п’ять 
років. 
1.5.3.  Контракт професійного гравця не може бути укладений на строк менший, ніж 
шістдесят календарних днів. 
1.5.4.  Контракт укладається з особами, які досягли 18 років.  
Контракт може бути укладений з неповнолітньою особою, яка досягла 16 років і не 
має медичних протипоказань для професійного заняття баскетболом. Такий контракт 
укладається на строк до досягнення гравцем повноліття (18 років) і підписується ним 
та одним з батьків (піклувальників), з яким він проживає.    
 

1.6. Контракт зі спортсменом, який втратив працездатність у зв’язку з травмою чи 
професійним захворюванням, що були отримані на тренувальному занятті, зборах, 
іграх (відповідно до висновку медичної комісії), не може бути розірваний за 
ініціативою клубу/команди до того, як гравець відновить працездатність чи йому буде 
встановлено групу інвалідності. 
 

1.7. Якщо спортсмен дискваліфікований, контракт з ним може бути розірваний у 
звичайному порядку, з позбавленням посвідчення учасника змагань. 
Дискваліфікований баскетболіст не може бути зареєстрованим за інший клуб/команду 
до закінчення терміну дискваліфікації.  
 

1.8. Проходження військової служби в клубах/командах спортсменами і тренерами 
військовослужбовцями регламентоване «Положенням про проходження служби у ЗС 
України та органах внутрішніх справ». 
 

1.9. Спортсмен може укласти контракт з іншим клубом/командою тільки в таких 
випадках: 
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а) термін дії контракту з його теперішнім клубом/командою закінчився; 
б) його контракт з теперішнім клубом/командою розірваний однією зі сторін 
через причину, яка є обґрунтованою, чи за спеціальним рішенням; 
в) його контракт з теперішнім клубом/командою взаємно розірваний обома 
сторонами. 
 

1.10. Якщо контракт ще діє, то перехід до іншого клубу/команди можливий у тому 
випадку, якщо всі три сторони – учасники цієї ситуації (гравець, його теперішній і 
майбутній клуби) на це згодні. 
 

1.11. Гравець, який має діючий контракт з клубом, не зважаючи на те, приймає цей 
клуб участь у поточному Чемпіонаті чи ні, не має права укладати контракт з іншим 
клубом.  
 

1.12. Клуб, що не приймає участі у поточному Чемпіонаті, але має діючий контракт з 
гравцем, не повинен перешкоджати гравцеві виступати за інший клуб у цьому сезоні. 
Клуб має право на оформлення тимчасового переходу (оренди) цього гравця.  
 

1.13. Якщо гравець до свого 18-річчя виїхав за кордон (для тимчасового проживання, 
продовження навчання, тощо), по його поверненню до України першочергове право 
на укладання з ним контракту має клуб, де гравець був зареєстрований до його 
від’їзду за кордон. Для виступу за інший клуб в Україні гравець повинен надати Лист-
дозвіл від першочергового клубу.  
 

1.14. Кожний клуб/команда, де зареєстрований гравець, повинен відпустити гравця, 
коли він викликаний грати за національну збірну команду України в будь-якій віковій 
категорії на весь період, визначений для змагань національних збірних команд та на 
період, узгоджений з ФБУ, в т.ч. на медичний огляд. 
У разі, якщо цього обов’язку не виконують без поважної причини, клуб/команда, 
в якому зареєстрований гравець, при поданні заявки та одержанні посвідчення цього 
гравця на участь у Чемпіонаті України, буде покараний згідно Правил проведення, 
рішень комісії ФБУ з правових відносин та соціального захисту, Президії ФБУ та ФІБА. 
 

1.15. Баскетбольним клубам не рекомендовано звертатись в суди для вирішення 
спорів між собою. Всі суперечки баскетбольних організацій бажано вирішувати 
в рамках юрисдикції ФБУ. 
 

1.16. Рішення ФБУ є обов’язковим для всіх, хто бере участь в офіційних змаганнях 
України. 
 
Стаття 2.  МІЖНАРОДНИЙ ПЕРЕХІД ГРАВЦЯ 
2.1. Українські гравці не мають права виступати в закордонних клубах без дозволу 
ФБУ. Якщо це сталося, вони будуть дискваліфіковані на термін до двох років з 
повідомленням про це ФІБА. 
 

2.2. Відповідно до Регламенту ФІБА перехід гравців в закордонні клуби можливий 
тільки після того, як гравець досяг 18 років. 
 

2.3. Для того, щоб отримати лист-дозвіл від Федерації країни, де гравець був 
зареєстрований попередньо, ФБУ потрібно зробити запит до закордонної Федерації цієї 
країни, що можна зробити тільки за умовою наявності листа від клубу/команди, який 
хоче отримати цього гравця. 
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В листі до ФБУ з проханням надіслати лист-запит на гравця до закордонної  Федерації 
повинно бути вказано: 

●  ім'я та прізвище гравця англійською мовою, 
●  назву клубу та країни, де гравець грав попередньо, 
●  ім'я та прізвище агента гравця англійською мовою, громадянство агента, 
номер ліцензії ФІБА агента.  

 

2.4. Якщо гравець, який не досяг 16-річчя, має свідоцтво про народження, що видане 
за кордоном, необхідно ще додати документ, який підтверджує українське 
громадянство (довідка про набуття громадянства України, закордонний паспорт 
гравця, паспорти батьків). Якщо неможливо підтвердити українське громадянство 
гравця, необхідно робити запит про його реєстрацію до закордонної Федерації. 
 

ЗРАЗОК ЛИСТА ВІД КЛУБУ/КОМАНДИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛИСТА-ДОЗВОЛУ 
ВІД ЗАКОРДОННОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
 

   На офіційному бланку клубу 
                                              До ФБУ  
                   

   Дата                                       ЛИСТ 
 

БК «Арсенал» (Київ) просить зробити офіційний запит в федерацію баскетболу 
РОСІЇ  на надання листа-згоди (Letter of Clearance) для гравця ІВАНЕНКА Петра 
(Petro IVANENKO) 13/01/1992 року народження, який грав за баскетбольний 
клуб «CSKA» (Moscow). 

 
Агентом гравця є Elias DIAMANTOPOULOS, громадянство – Греція (Greece); 
ліцензія ФИБА № 2007019283. 

 
   Директор клубу                       В. Сидоренко 
          Печатка 
 
 

Стаття 3.  СТРОКИ РЕЄСТРАЦІЇ, ДОЗАЯВКИ (ПЕРЕХОДУ) ГРАВЦЯ 
3.1. Після початку змагань (після першої календарної гри поточного сезону) кожна 
заявка (кожна реєстрація гравця) є дозаявкою. 
 

3.2. Гравцю з посвідченням категорії «А» (український гравець) дозволяється 
перехід з клубу/команди Суперліги (Вищої, Першої ліги - чоловіки) до 
клубу/команди Суперліги (Вищої, Першої ліги - чоловіки): 
3.2.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.2.2.     Один перехід від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00); 
3.2.3.     Один перехід з 04 січня по 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).      
 

3.3. Гравцю з посвідченням категорії «Б» (іноземний гравець) дозволяється перехід 
з клубу/команди Суперліги (Вищої, Першої ліги - чоловіки) до клубу/команди 
Суперліги (Вищої, Першої ліги - чоловіки): 
3.3.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.3.2.     Один перехід від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00); 
3.3.3.     Один перехід з 04 січня по 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).      
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3.4. Гравцю з посвідченням категорії «А» (український гравець) дозволяється 
перехід з клубу/команди Вищої та Першої ліги (жінки) до клубу/команди Вищої та 
Першої ліги (жінки): 
3.4.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.4.2.     Один перехід від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00); 
3.4.3.     Один перехід з 04 січня по 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).      
 

3.5. Гравцю з посвідченням категорії «Б» (іноземний гравець) дозволяється перехід 
з клубу/команди Вищої та Першої ліги (жінки) до клубу/команди Вищої та Першої 
ліги (жінки): 
3.5.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.5.2.     Один перехід від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00); 
3.5.3.     Один перехід з 04 січня по 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).      
 

3.6. Гравцю дозволяється перехід з клубу/команди Аматорської ліги до 
клубу/команди Аматорської ліги (чоловіки та жінки): 
3.6.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.6.2.     Один перехід від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00); 
3.6.3.     Один перехід з 04 січня по 31 березня 2016 р. включно (до 18:00).      
 

3.7. Перехід гравця із команди Суперліги або Вищої ліги до команди Аматорської ліги 
(чоловіки та жінки) дозволяється (за умовою наявності Листа-згоди (п. 4.3) від клубу 
Суперліги або Вищої ліги): 
3.7.1.     Після закінчення сезону – до початку наступного; 
3.7.2.     Від початку сезону до 24 грудня 2015 р. включно (до 18:00). 
 

3.8. Дозаявка до складу команд гравця з посвідченням категорії «А» (український 
гравець), який не був зареєстрований в поточному Чемпіонаті, дозволяється на 
протязі сезону і закінчується: 
3.8.1.   Для чоловічих команд - 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00). 
3.8.2.   Для жіночих команд - 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).  
 

3.9. Дозаявка до складу команд гравця з посвідченням категорії «Б» (іноземний  
гравець), який не був зареєстрований в поточному Чемпіонаті, дозволяється на 
протязі сезону і закінчується: 
3.9.1.   Для чоловічих команд - 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00). 
3.9.2.   Для жіночих команд - 26 лютого 2016 р. включно (до 18:00).  
 

3.10. Дозаявка до складу команд гравця з посвідченням категорії «А» (український 
гравець), який був зареєстрований в поточному Чемпіонаті ВЮБЛ, дозволяється на 
протязі сезону і закінчується: 
3.10.1.   Для чоловічих команд - 31 березня 2016 р. включно (до 18:00). 
3.10.2.   Для жіночих команд - 31 березня 2016 р. включно (до 18:00).  
 

3.11. Дозаявка гравця до складу команд Аматорської ліги, який не був 
зареєстрований в поточному Чемпіонаті, дозволяється на протязі сезону і 
закінчується: 
3.11.1.   Для чоловічих команд - 31 березня 2016 р. включно (до 18:00). 
3.11.2.   Для жіночих команд - 31 березня 2016 р. включно (до 18:00).  
 

3.12. Якщо на протязі сезону гравець перейшов до закордонного клубу та повернувся 
з «letter of clearance» із закордонного клубу до українського клубу, цей перехід буде 
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вважатись дозаявкою за умовою, що цей гравець був зареєстрований в ФІБА як 
гравець закордонного клубу. 
 

3.13. Якщо баскетбольний клуб (чоловіки та жінки) у своїй структурі має команди в 
різних лігах, то протягом сезону перехід гравця, за умови наявності посвідчення 
гравця відповідної ліги, дозволений: 
3.13.1. Із команди нижчої ліги до команди вищої ліги – без обмежень до 26 лютого 
2016 р. включно (до 18:00); 
3.13.2. Із команди вищої ліги до команди нижчої ліги – тільки в терміни дозаявок; 
3.13.3. Якщо гравець клубу, який заграв хоча б в одній грі вищої ліги, у термін 
дозаявок переходить із команди вищої ліги до команди нижчої ліги, – цьому гравцеві 
не дозволений більше перехід уверх до команди вищої ліги. 
3.13.4. Гравцям 1996 р.н. і молодшим дозволений у рамках свого клубу перехід 
нагору/униз/нагору у будь-який час протягом сезону. 
 

3.14. У разі розформування команди (чоловіки та жінки) на протязі поточного сезону 
гравці цієї команди мають право переходити в інший клуб до 26 лютого 2016 р. без 
компенсаційних виплат попередньому клубу. 
 

3.15. Дозаявки з повним пакетом документів, необхідних для реєстрації гравця (див. 
Ст. 14 чинних Правил проведення), повинні бути наданими до ФБУ не пізніше ніж 48 
годин до початку наступного матчу, у якому запланована участь гравця, що 
дозаявлений, у межах строків дозаявок. 
 

Стаття 4.  ПЕРЕХІД ГРАВЦЯ 
4.1. Якщо при переході гравця з одного клубу/команди до іншого, клуби/команди не 
можуть досягти згоди, вони повинні докласти зусиль, щоб вирішити це питання з 
урахуванням наступного: 
4.1.1. Будь-які економічні суперечки між клубами/командами стосовно суми 
компенсаційного внеску за підготовку гравця клуби/команди повинні вирішувати між 
собою. 
4.1.2. Суперечки між клубами/командами при переході гравця не повинні впливати 
на його спортивну, професійну діяльність. 
4.1.3.  ФБУ визначає межі спортивної діяльності гравця.  
 

4.2. Клуб/команда, який має бажання отримати послуги гравця, зобов’язаний 
письмово повідомити (надіслати ЛИСТ-ЗАПИТ) про свої наміри тому клубу/команді, 
з яким цей гравець пов’язаний контрактом. Клуб/команда повинен надати позитивну 
(ЛИСТ-ЗГОДА) чи негативну відповідь протягом 7 діб з моменту отримання 
офіційного запиту.  
Якщо протягом 7 діб відповіді нема, зацікавлений клуб/команда повинен негайно 
повідомити про це ФБУ. Повідомлення до ФБУ повинне бути супроводжене копією 
першого листа-запиту, що був адресований відповідному клубу/команді. У цьому 
випадку ФБУ може видати посвідчення гравця без листа-згоди. 
 

4.3. ЛИСТ-ЗГОДА підтверджує, що цей гравець вільний від контрактних зобов’язань 
з попереднім клубом/командою. Лист-згода не може бути обмеженим або умовним.  
 

4.4. ФБУ не приймає ніяких претензій від клубу/команди після того, як отримала 
ЛИСТ-ЗГОДУ.  
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ЗРАЗОК ЛИСТА ПРИ ПЕРЕХОДІ ГРАВЦЯ В ІНШИЙ КЛУБ/КОМАНДУ 
 

   На офіційному бланку клубу 
                                              До ФБУ  
                   

   Дата                                ЛИСТ-ЗГОДА 
 
   ІВАНЕНКО Петро  (14.10.1985) 
 
   БК «Арсенал» (Київ) надає гравцеві ІВАНЕНКУ Петру  ЛИСТ-ЗГОДУ на   
   перехід в інший клуб/команду.  
   ІВАНЕНКО Петро вільний від контрактних зобов’язань стосовно 
   нашого клубу. 
 
   Директор клубу                       В. Сидоренко 
          Печатка  

 
 

Стаття 5.  ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕХІД (ОРЕНДА) ГРАВЦЯ 
5.1. Клуб/команда може із кількості 24-х гравців, що зареєстровані в клубі/команді, у 
терміни переходів дозволити тимчасовий перехід (оренду) гравця, з яким має 
контракт, в інший клуб/команду, але не може заявити до складу свого клубу/команди 
замість нього іншого гравця.  
 

5.2. Термін тимчасового переходу (оренди) гравця визначають сторони, але він не 
може бути довшим, ніж термін чинного контракту гравця з клубом/командою. 
 

5.3. Питання про тимчасовий перехід (оренду) гравця та допуску його до участі у 
змаганнях за інший клуб/команду вирішує ФБУ на підставі Листа-повідомлення про 
тимчасовий перехід (оренду) з вказівкою клубу/команди, до якого відбувається 
тимчасовий перехід (оренда) гравця, та термін тимчасового переходу. 
На повідомленні про тимчасовий перехід (оренду) обов’язково має бути підпис гравця 
про згоду на цей тимчасовий перехід. 
 

5.4. Якщо гравець повертається в клуб/команду, який надав йому право тимчасового 
переходу, достроково до закінчення терміну оренди, клуб/команда - орендар, з якого 
він іде, повинен надати до ФБУ лист про те, що термін оренди гравця цим 
клубом/командою сплив. 
 

5.5. Після закінчення терміну оренди гравець повинен повернутися 
до клубу/команди, який надав йому право тимчасового переходу, за винятком  
випадку, коли термін дії контракту з цим клубом/командою закінчився. 
 

5.6. Під час дії тимчасового переходу (оренди) не може бути переходу до третього 
клубу/команди без повернення до клубу/команди, який надав гравцеві право 
тимчасового переходу, за винятком  випадку, коли термін дії контракту з цим 
клубом/командою сплив. 
 

5.7. Після повернення з оренди компенсаційних внесків до клубу/команди, який 
надав гравцеві право тимчасового переходу, не сплачують. 
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ЗРАЗОК ЛИСТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ПЕРЕХОДІ 
 

    На офіційному бланку клубу 
                                                                                      До ФБУ  
                                                  
Дата                               ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
ІВАНЕНКО Петро  (14.10.1985) 
 
БК «Арсенал» (Київ) надає дозвіл гравцеві ІВАНЕНКУ Петру на тимчасовий перехід 
(оренду) до БК «Вікторія» терміном з 15.11.2014 р. до 31.05.2015 р.  
ІВАНЕНКО Петро має контрактні зобов’язання стосовно нашого клубу терміном з 
01.08.2011 р. до 30.06.2015 р. 
 
Директор клубу Печатка                      В. Сидоренко 
      
Я, ІВАНЕНКО Петро, згоден на тимчасовий перехід   
до  БК «Вікторія»  терміном 
з 15.11.2014 р. до 31.05.2015 р.            
  
Дата                    Гравець                            Підпис гравця                             
 

 
 
ЗРАЗОК ЛИСТА ПРИ ПОВЕРНЕННІ ДО СВОГО КЛУБУ ПІСЛЯ ТИМЧАСОВОГО   
ПЕРЕХОДУ 
 

  На офіційному бланку клубу                                               
                                                                                          До ФБУ  
                                                  
Дата                                ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
ІВАНЕНКО Петро  (14.10.1985) 
 
БК «Вікторія» повідомляє, термін оренди гравця ІВАНЕНКО Петра сплив 20.04.2015 р. 
і гравець повертається до БК «Арсенал» (Київ). 
 
Директор клубу Печатка                      О. Кузьменко     

 
 
Стаття 6.  КОМПЕНСАЦІЙНІ ВНЕСКИ ЗА ПІДГОТОВКУ ГРАВЦЯ 
 
6.1.  При ПЕРЕХОДІ  до  команди  СУПЕРЛІГИ   
 

6.1.1. За перехід із команди СУПЕРЛІГИ гравця з контрактом до іншої команди 
СУПЕРЛІГИ, у т.ч. тимчасовий перехід (оренда), – компенсаційний внесок 
попередньому клубу сплачується за домовленістю між клубами Суперліги. 
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6.1.2. За перехід із команди СУПЕРЛІГИ гравця без контракту до іншої команди 
СУПЕРЛІГИ – без обмежень за умови наявності в ФБУ ЛИСТА-ЗГОДИ про те, що 
гравець вільний від зобов’язань стосовно попереднього клубу. 
ЗРАЗОК ЛИСТА-ЗГОДИ про ПЕРЕХІД із одного клубу до іншого  
 

  На офіційному бланку клубу 
                                                                                          До ФБУ 
  Дата                                           ЛИСТ-ЗГОДА 
 
  ІВАНЕНКО  Петро (14.10.1985) 
 
  Клуб   ВИЩОЇ/ПЕРШОЇ ЛІГИ  БК «Мрія» (Київ) надає гравцеві  
  ІВАНЕНКУ Петру цей ЛИСТ-ЗГОДУ на перехід до клубу СУПЕРЛІГИ «Вікторія». 
 
  Директор клубу                       В. Сидоренко 
     Печатка  
 

 
 
6.1.3. При кожному переході гравця віком до 20 років із клубу Суперліги в 
клуб Суперліги, клуб, до якого переходить цей гравець, повинен сплатити 
мінімальний компенсаційний внесок у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) гривень в ДЮСШ-
заклад, який підготував цього гравця. 
 

6.1.4. Коли надають перше в спортивній кар’єрі посвідчення гравця – клуб 
Суперліги сплачує ДЮСШ-закладу, який підготував цього гравця, обов’язковий 
мінімальний компенсаційний внесок у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.  
Клуб Суперліги повинен надати до ФБУ ЛИСТ від ДЮСШ-закладу (відповідно до 
наведеного вище зразка) з дозволом на участь гравця у змаганнях за цей клуб. 
 
ЗРАЗОК ЛИСТА-ЗГОДИ ВІД ДЮСШ-закладу  
                                                                 

   На офіційному бланку ДЮСШ-закладу 
                                       До ФБУ  

  Дата                                           ЛИСТ-ЗГОДА 
 
  ІВАНЕНКО Петро  (14.10.1995) 
 
  СДЮСШОР № 4 (м. Київ) підтверджує виконання БК «Вікторія» вимог   
  Положення ФБУ про статус баскетболіста по відношенню до гравця   
  ІВАНЕНКО Петра. 
  Претензій до клубу БК «Вікторія» немає. 
 
  Директор ДЮСШ                                В. Сидоренко 
          Печатка  

 
 
6.1.5.  За перехід гравця на протязі сезону із команди ВИЩОЇ або ПЕРШОЇ ліги в 
команду клубу СУПЕРЛІГИ – клуб СУПЕРЛІГИ сплачує обов’язковий мінімальний 
компенсаційний внесок попередньому клубу у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) 
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гривень та обов’язковий мінімальний компенсаційний внесок в розмір 5 000 (п'ять 
тисяч) гривень від клубу Суперліги до ДЮСШ-закладу, який підготував цього гравця. 
У цьому випадку клуб Суперліги надає в ФБУ: 
а) ЛИСТ-ЗГОДУ на перехід гравця від клубу/команди Вищої або Першої ліги, та  
б) ЛИСТ-ЗГОДУ від ДЮСШ-закладу про виконання клубом Суперліги вимог 
Положення ФБУ про статус баскетболіста. 
 
 
6.2.  При ПЕРЕХОДІ   до   команди  ВИЩОЇ  ліги   (чоловіки) 
 

6.2.1.  За перехід гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід: 
–  із команди Суперліги до команди Вищої ліги, 
–  із команди Вищої ліги до команди Вищої ліги,  
–  із команди Першої ліги до команди Вищої ліги, –   

компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується на договірних засадах між 
попередніми та новими клубами/командами. 
 

6.2.2. За перехід гравця без контракту: 
–  із команди Суперліги до команди Вищої ліги, 
–  із команди Вищої ліги до команди Вищої ліги,  
– із команди Першої ліги до команди Вищої ліги, –   

 

6.2.2.1.  В період після закінчення сезону до початку наступного - без 
обмежень за умови подання гравцем або його новим клубом/командою до ФБУ 
ЛИСТА-ЗГОДИ про те, що гравець вільний від зобов’язань стосовно попереднього 
клубу/команди. 
6.2.2.2. На протязі сезону – сплачується обов’язковий мінімальний компенсаційний 
внесок попередньому клубу/команді у розмірі: з початку Чемпіонату до 24.12.2015 р. 
6 000 (шість тисяч) гривень, з 04.01 до 26.02.2016 р. 12 000 (дванадцять тисяч) 
гривень. 
 

6.2.3. Коли надають перше в спортивній кар’єрі посвідчення гравця - 
клуб/команда Вищої ліги сплачує ДЮСШ-закладу, який підготував цього гравця, 
обов’язковий мінімальний компенсаційний внесок у розмірі 4 000 (чотири тисячі) 
гривень.  
Клуб/команда Вищої ліги, яка вперше заявила гравця, повинна надати до ФБУ ЛИСТ 
від ДЮСШ-закладу, відповідно до наведеного вище зразка, з дозволом на участь 
гравця у змаганнях за цей клуб/команду. 
 

6.2.4. При першому переході із команди Першої ліги до команди Вищої ліги – 
клуб/команда Вищої ліги сплачує ДЮСШ-закладу обов’язковий мінімальний 
компенсаційний внесок у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.  
У цьому випадку клуб/команда Вищої ліги надає в ФБУ: 
а)     ЛИСТ-ЗГОДУ на перехід гравця від клубу/команди Першої ліги, та  
б) ЛИСТ-ЗГОДУ від ДЮСШ-закладу про виконання клубом/ 
командою Вищої ліги вимог Положення ФБУ про статус баскетболіста. 
 
 
6.3.  При ПЕРЕХОДІ   до  команди  ПЕРШОЇ  ліги (чоловіки) 
 

6.3.1. За перехід гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід: 
–  із команди Суперліги до команди Першої ліги, 
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–  із команди Вищої ліги до команди Першої ліги,  
–  із команди Першої ліги до команди Першої ліги, –   

компенсаційний внесок попередньому клубу сплачується на договірних засадах між 
клубами/командами – учасниками переходу. 
 

6.3.2. У випадку переходу гравця без контракту: 
–  із команди Суперліги до команди Першої ліги, 
–  із команди Вищої ліги до команди Першої ліги,  
–  із команди Першої ліги до команди Першої ліги, –  

 

6.3.2.1.  В період після закінчення сезону до початку наступного - без 
обмежень за умови наявності в ФБУ ЛИСТА-ЗГОДИ про те, що гравець вільний від 
контрактних зобов’язань стосовно попереднього клубу/команди. 
6.3.2.2. На протязі сезону - обов’язковий мінімальний компенсаційний  внесок 
попередньому клубу/команді у розмірі: з початку Чемпіонату до 24.12.2015 р. 2 000 
(дві тисяч) гривень, з 04.01 до 26.02.2016 р. 4 000 (чотири тисячі) гривень. 
 

6.3.3.  Коли надають перше в спортивній кар’єрі посвідчення гравця команди 
Першої ліги – від клубу/команди Першої ліги в ДЮСШ-заклад, який підготував цього 
гравця, обов’язковий мінімальний компенсаційний  внесок у розмірі 2 000 (дві тисячі) 
гривень.  
Клуб/команда повинен надати до ФБУ ЛИСТ-ЗГОДУ від ДЮСШ-закладу, зразку, 
наведеного вище, з дозволом на участь гравця у змаганнях за цей клуб/команда. 
 
 
6.4.   При ПЕРЕХОДІ   З однієї команди ДО іншої команди  (жінки) 
 

6.4.1.  За перехід гравця з контрактом, у т.ч. тимчасовий перехід: 
компенсаційний внесок попередньому клубу/команді сплачується новим 
клубом/командою гравця на договірних засадах між ними. 

 

6.4.2. Перехід гравця без контракту: 
без обмежень в строки переходів за умови подання в ФБУ ЛИСТА-ЗГОДИ про 
те, що гравець вільний від контрактних зобов’язань стосовно попереднього 
клубу/команди. 

 

6.4.3. Коли надають перше в спортивній кар’єрі гравця посвідчення команди 
Жіночої ліги – від клубу/команди в ДЮСШ-заклад, який підготував цього гравця, 
обов’язковий мінімальний компенсаційний внесок у розмірі 4 000 (чотири тисячі) 
гривень.  
Клуб/команда повинен надати до ФБУ ЛИСТ-ЗГОДУ від ДЮСШ-закладу про 
виконання клубом/командою вимог Положення ФБУ про статус баскетболіста. 
 
Стаття 7.  КОМПЕНСАЦІЙНІ ВНЕСКИ ЗА ВИХОВАНЦІВ ДЮСШ. 
 

7.1. Якщо гравець переходить з одного клубу/команди до іншого клубу/команди, то 
його колишній баскетбольний клуб - учасник Чемпіонату (в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР, 
УОР, дитячо-юнацький клуб, спортивний ліцей-інтернат з баскетболу і т.п.) має право 
отримати компенсаційні внески за підготовку і вдосконалення майстерності цього 
гравця на договірній основі, але не нижче рівня компенсаційних внесків, що наведені 
нижче. 
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Ця умова розповсюджена тільки на ДЮСШ-заклад та гравця, що були зареєстровані в 
ФБУ та брали участь у Чемпіонаті України серед юнацьких команд (Всеукраїнська 
Юнацька Баскетбольна Ліга). 
 

7.2. Кошти, отримані ДЮСШ-закладом, можуть бути витрачені виключно на розвиток 
баскетболу цього ДЮСШ-закладу. 
 

7.3. Суми компенсаційних внесків збільшуються на 30% – за перехід спортсменів – 
членів національної збірної команди України, на 25% – членів студентської збірної 
команди України (поточний рік), на 20% – членів молодіжної збірної команди України, 
на 15% – членів юніорської та кадетської збірної команди України. Гравцями збірних 
команд України є всі гравці, що отримали ліцензію ФІБА в поточному році.  
 

7.4. У тому разі, коли спортсмен був зареєстрований в декількох ДЮСШ-закладах, 
розмір компенсаційних внесків для кожного ДЮСШ-закладу визначають пропорційно 
з урахуванням терміну перебування спортсмена у кожному із закладів. 
 

7.5. Суми компенсаційних внесків перераховують на розрахунковий 
рахунок ДЮСШ-закладів чи організацій, яким підпорядковані ці заклади. 

 

7.6. 50% від суми компенсаційного внеску за підготовку спортсменів-вихованців 
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, дитячо-юнацьких клубів, спортивних ліцеїв (інтернатів) 
клуби/команди в обов’язковому порядку сплачують тренерам цих ДЮСШ-закладів, які 
підготували спортсмена. 

 

7.7. Компенсаційний внесок ДЮСШ-закладам не сплачується в наступних випадках 
(при наявності відповідних документів): 
7.7.1. Якщо клуб, що уклав контракт із гравцем, є  
засновником спортивної школи, у якій даний гравець навчався, і здійснює її 
фінансування;  
7.7.2.  Якщо засновником клубу, що уклав контракт із гравцем, і спортивної 
школи, у якій даний гравець навчався, є одна й та ж юридична особа і вона 
здійснює фінансування як клубу, так і школи; 
7.7.3.   Якщо клуб, що уклав контракт із гравцем, і спортивна школа, у якій даний 
гравець навчався, є однією юридичною особою. 
Виключення, установлені п. 7.7, поширюються лише на тих гравців, які весь період 
навчалися тільки в зазначеній школі.  
 

7.8. При переході гравця з одного ДЮСШ-закладу в іншій ДЮСШ-заклад  компенсація 
за підготовку та навчання гравця не виплачується. 

 

7.9. При вступі баскетболіста вперше в вищий навчальний заклад  – ۷ рівнів 

акредитації на стаціонарну форму навчання і виступі за команду цього ВНЗ в 
Чемпіонаті України, компенсаційний внесок за його підготовку ВНЗ не сплачує (цей 
пункт не діє при повторному вступі або переході/переводі до іншого ВНЗ або його 
філіалу).  
При переході із команди ВНЗ в іншу команду/клуб Вищої та Першої ліги 
компенсаційний внесок за підготовку гравця сплачують ДЮСШ-закладу.  
Якщо ВНЗ не сплачував компенсаційний внесок за підготовку гравця, він не має 
права на компенсаційний внесок при переході цього гравця в іншу команду/клуб 
Вищої та Першої ліги. 


