
Додаток 3 
до Постанови 9/6 

Виконкому ФВУ від 22.09.2018 р. 
 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
чемпіонату України з волейболу «Студентська ліга» 

у сезоні 2018-2019 рр. 
 

Рекомендовані мінімальні норми витрат на проведення змагань  
 

1. Команди-учасниці змагань, подаючи заявку на участь у змаганнях, 
беруть на себе наступні фінансові зобов’язання:  

1.1. Заявковий внесок команди за участь у змаганнях – 2000 грн. Кошти 
витрачаються на закупівлю кубків, медалей, грамот для переможців і 
призерів змагання, організаційні заходи, інформаційне забезпечення змагань, 
виготовлення протоколів та інших документів змагань, витрати на мобільний 
зв’язок, відрядження членів КСВ ФВУ. 

1.2. Допуск-дозвіл ФВУ за участь у чемпіонаті України за кожного 
заявленого спортсмена і представника команди – 50 грн (крім членів 
команди, які вже мають допуск-дозвіл ФВУ). 

4. Витрати команди, що приймає тур, на організацію і проведення 
змагання (туру): 

2.1. Оплата за харчування і роботу членів суддівської бригади за один 
день: 

- технічний делегат ФВУ – 400 грн. 
- перший і другий суддя – по 400 грн. 
- секретар – 200 грн. 
- лікар – 200 грн. 
- суддя на лінії, суддя-оператор, суддя-інформатор– 150 грн. 
- подавальник м’ячів, протиральник підлоги – за домовленістю.  

2.2. Оплата приїжджим суддям проїзду до місця змагань і у зворотньому 
напрямку – згідно представлених квитків. 

2.3. Оплата приїжджим суддям проживання на період проведення 
змагань – за рахунок приймаючої сторони. 

2.4. Закупівля медикаментів і канцелярських виробів – згідно 
представлених рахунків. 

2.5. Витрати на виготовлення рекламної продукції, на мобільний зв’язок 
і послуги пошти – згідно представлених документів. 

2.6. Оплата оренди спортивної бази – згідно укладеної угоди. 
2.7. Оплата за харчування членам своєї команди – згідно рішення 

керівництва команди.  
3. Витрати команди, що приїжджає на змагання (тур): 
3.1. Оплата за харчування членам своєї команди – згідно рішення 

керівництва команди.  
3.2. Оплата членам своєї команди проїзду до місця змагань і у 



зворотньому напрямку – згідно представлених квитків. 
3.3. Оплата членам своєї командипроживання на період проведення 

змагань – згідно представленого рахунку. 
 

Примітка: Кошти надсилати до Федерації волейболу України 
на р/р 26007012826539 в АТ «Укрексімбанк» м. Києва, МФО 322313, 
ЄДРПОУ 16402485 не пізніше терміну, визначеного самою командою в 
листі-підтверджені щодо участі у чемпіонаті. В платіжному дорученні 
вказати: «Кошти за участь у чемпіонаті України з волейболу 
«Студентська ліга» (без ПДВ)». 
 


