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«Про Волейбольну Лігу учасників АТО» 
 
 
Заслухавши інформацію Президента ФВУ Мельника М.Г., 

 
ВИКОНКОМ ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Прийняти пропозицію Національної асоціації спорту ветеранів та інвалідів 
війни, військовослужбовців, волонтерів та учасників АТО України про заснування 
«Волейбольної Ліги учасників АТО». 

 
2. Погодитись з проектом Регламенту турніру Волейбольної Ліги учасників 

АТО  (Додаток 1) та направити його на затвердження у Мінмолодьспорт України. 
 
3. Рекомендувати призначити Головним суддею турніру суддю НК Лемещука 

С.В. 
 
4. Контроль за виконанням Постанови покласти на Генерального секретаря 

ФВУ Сотнікова А.В. 
 
 
 
 
 
ПРЕЗИДЕНТ                                       М.Г. МЕЛЬНИК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до Постанови Виконкому ФВУ 7/6 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 

Міністерство молоді та спорту України 

Заступник Міністра 

 

 

____________________М.В.Даневич 

«___» ______________ 2018 р. 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Виконавчий комітет  

Національна асоціація спорту ветеранів та інвалідів 

війни, військовослужбовців, волонтерів та учасників 

АТО України 

Голова 

 

________________ Р.В.Руденко 

«____» ______________ 2018 р. 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Федерація волейболу України 

Президент 

 

________________ М.Г.Мельник 

«____» ______________ 2018 р. 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ 
 

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

3. Постанова Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» № 373-VIII 
від 12.05.2015 року. 

4. Статут Національної асоціації спорту ветеранів та інвалідів війни, 
військовослужбовців, волонтерів та учасників АТО України (далі – НАСВІВВВУ 
АТО України), 

5. Статут Федерації волейболу України (далі – ФВУ). 
6. Статут громадської організації «Київська федерація волейболу»  

(далі – КФВ). 
7. Офіційні правила волейболу 2017-2020, затверджені 35-м Конгресом 

ФІВБ 2016. 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Регламент турніру з волейболу «Волейбольна Ліга учасників АТО»  

(надалі – Регламент) – сукупність умов і правил, рекомендацій та вимог, що 
визначають діяльність та взаємовідносини всіх суб’єктів змагань. 

2. Регламент розроблений згідно положень і вимог Регламенту змагань з 
волейболу в Україні в сезоні 2017-2018 р.р. (надалі «Регламент ФВУ»), 
затвердженого Виконкомом ФВУ 28 липня 2017 року. 

3. Турнір з волейболу «Волейбольна Ліга учасників АТО» (далі – турнір) 
відноситься до змагань ІІІ рангу, входить до системи змагань, що забезпечують 
розвиток резервного спорту шляхом здійснення відбору ветеранів та інвалідів 
війни, волонтерів, військовослужбовців та учасників АТО (далі – 
військовослужбовці) для занять волейболом. 

4. Всі юридичні та фізичні особи, причетні до організації та проведення 
змагань, зобов’язані визнавати та виконувати вимоги Регламенту, дотримуючись 
принципів лояльності, цілісності та спортивної етики в усіх взаємовідносинах 
змагального, економічного, суспільного та етичного характеру. 

 

РОЗДІЛ І 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Метою змагань є: 
- популяризація волейболу серед команд військовослужбовців під егідою 

Національної асоціації спорту ветеранів та інвалідів війни, військовослужбовців, 
волонтерів та учасників АТО України (далі – НАСВІВВВУ АТО України), Федерації 
волейболу України (далі – ФВУ) та соціальної адаптації та психофізичної 
реабілітації учасників бойових дій; 

- психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація ветеранів війни та 
учасників АТО, після проходження служби в зоні проведення антитерористичної 
операції на сході України; 

- об’єднання навколо волейболу всіх ветеранів війни, учасників АТО та 
військових підрозділів, які брали участь в антитерористичній операції зі всієї 
України, зміцнення та налагодження дружніх відносин між ними; 

- пропаганда здорового способу життя; 
- вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді по всій території України. 
 
2. Організацію та проведення змагань визначають наступні завдання: 



- визначити переможців, призерів та розподіл місць волейбольних команд у 
турнірних таблицях за підсумками проведення турніру; 

- залучення якнайбільшої кількості ветеранів війни та учасників АТО по всій 
території України, які брали та беруть участь в зоні проведення АТО на сході 
України до регулярних змагань з волейболу, розширення глядацької аудиторії; 

- створювати умови для реалізації учасниками змагань їхніх здібностей і 
талантів у сфері спорту, для утвердження у волейболістів бажання дотримуватися 
здорового способу життя, моральних цінностей, соціальної активності, 
громадянської позиції та відповідальності;  

- створювати умови для формування збірних команд військовослужбовців з 
волейболу по всій території України, для збільшення кількості учасників змагань, 
удосконалення системи «Волейбольної ліги учасників АТО»; 

- підвищувати рівень спортивної підготовленості волейболістів шляхом 
розширення конкуренції у змаганнях, збільшити ігровий досвід учасників; 

- залучати військовослужбовців до організації фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів з волейболу, до суддівської діяльності, підвищувати суддівську 
кваліфікацію військовослужбовців; 

- створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів; 
- висвітлення змагань у ЗМІ, на телебаченні та Інтернеті. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 
КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗМАГАНЬ 

 

1. Загальне керівництво турніром здійснюють НАСВІВВВУ АТО України, 
Міністерство молоді та спорту України та Федерація волейболу України. 

2. Безпосереднє керівництво турніру здійснюють суддівські колегії, склад яких 
затверджує НАСВІВВВУ АТО України за поданням АК ФВУ. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 
ТЕРМІНИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Турнір проходить в період з 17 по 18 лютого 2018 року і передбачає 
проведення змагань серед команд військовослужбовців структурних підрозділів 
Збройних Сил України (далі – ЗСУ), Національної поліції України (далі – НПУ), 
Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), Служби безпеки України 
(далі – СБУ), Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ), Національної 
гвардії України (далі – НГУ), та інших підрозділів, які безпосередньо приймали і 
приймають участь в АТО. 

2. Місце проведення турніру – спортивний комплекс Київського спортивного 
ліцей-інтернату, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 37. 

 
РОЗДІЛ ІV 

БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСТ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

1. Місця проведення змагань повинні відповідати вимогам до спортивних 
споруд і обладнання Офіційних правил волейболу на 2017-2020 р.р., 
затверджених 35-м Конгресом Міжнародної федерації волейболу у 2016 році.  

2. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок 
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

3. З метою створення безпечних умов для глядачів та учасників змагань 
спортивні змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до 



експлуатації державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження 
придатності спортивної споруди для проведення заходу. 

4. Створення безпечних умов під час проведення змагань для глядачів, 
спортсменів, представників команд покладається на власників спортивних споруд, 
організаторів змагань та головні суддівські колегії змагань (турів). 

 

РОЗДІЛ V 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

1. До участі у змаганнях допускаються діючі військовослужбовці, 
демобілізовані, та резервісти Міністерства Оборони України, Національної Гвардії 
України, Міністерства Внутрішніх Справ України, Служби Безпеки України, 
Державної прикордонної служби, та інших силових структур та відомств з 
посвідченням УБД чи Довідкою про безпосередню участь особи в АТО на сході 
України, які визнають Статут ФВУ, Регламент ФВУ та цей Регламент. 

2. В змаганнях можуть брати участь команди сформовані за територіальним 
принципом (місто, район, область) із ветеранів війни з посвідченням УБД чи 
Довідкою про безпосередню участь особи в АТО на сході України та відміткою в 
паспорті про місце реєстрації. 

3. Також до участі у змаганнях допускається команда організатора змагань 
Всеукраїнської організації громадської спілки “Всеукраїнське Об’єднання учасників 
АТО “УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!”, до складу якої можуть входити члени даної 
громадської спілки, волонтери та інші учасники АТО з посвідченням УБД чи 
Довідкою про безпосередню участь особи в АТО на сході України, що не мали 
можливості сформувати окрему команду. 

5. Для допуску до змагань команди подають до НАСВІВВВУ АТО України 
надрукований заявочний аркуш команди, у якому відображено допуск лікарем 
(підпис і печатка) кожного спортсмена до змагань, підписи представників команди, 
підписи посадових осіб та печатки організацій, що забезпечують участь команди у 
змаганнях. (Додаток А). 

6. В даному турнірі кожна команда може заявити не більше 14 гравців, зі 
вказаним їх повного прізвища, імені, по-батькові, дати народження, номера 
посвідчення УБД та відміткою лікаря. 

7. Команди та представники команд, які сформовані військовими 
підрозділами, затверджуються наказом командира даного підрозділу та заявкою з 
поіменним списком підписані представником команди, тренером та лікарем. 

8. Команди які сформовані за територіальним принципом (місто, район, 
область) з відміткою в паспорті про місце реєстрації, затверджуються НАСВІВВВУ 
АТО України та підписані представником команди, тренером та лікарем. 

9. Команда організатора змагань затверджується керівником Всеукраїнської 
організації громадської спілки “Всеукраїнське Об’єднання учасників АТО 
“УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!”. 

10. Заявка гравців у даному турнірі проводиться за 10 днів до початку. 
11. Кожна команда представляє для заявки наступні документи: 
- копія і оригінал особистого паспорта, військового квитка, посвідчення УБД 

чи Довідки про безпосередню участь особи в АТО (або нотаріально завірена копія) 
на кожного гравця з місцем реєстрації; 

12. Рішення про найменування команд приймають командири військових 
підрозділів та капітани команд, які сформовані за територіальним принципом. 

13. У заявочних аркушах та на футболках вказуються номера від 1 до 20. 
 

РОЗДІЛ VІ 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

1. Змагання проводяться за Офіційними правилами волейболу 
 на 2017-2020 р.р., затвердженими 35-м Конгресом Міжнародної федерації 



волейболу у 2016 році.  
2. Ігри проводяться кольоровими м’ячами «Мікаsа МVА-200». 
3. Турнір проводиться за удосконаленою олімпійською системою «плюс 2» 

передбачає участь команди до 2-х поразок. Змагання проводиться за двома 
сітками - верхня (основна) і нижня (додаткова). Календар змагань складається 
головною суддівською колегією турніру. 

4. Заявочний склад команди для участі у турнірі – 14 осіб. 
5. Серед дванадцяти гравців можуть бути: 

- 12 гравців без ліберо; 

- 12 гравців - з них один ліберо; 

- 12 гравців - з них два ліберо. 
При наявності двох ліберо, обидва спортсмени можуть брати участь в одній 

грі, але на майданчику може знаходитись тільки один ліберо (заміни ліберо 
проводяться згідно діючих правил). 

 

РОЗДІЛ VIІ 
СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

1. Для участі у суддівстві турніру залучаються судді, які мають допуск-дозвіл 
АК ФВУ. 

2. Суддівська бригада на кожну гру складається з: першого і другого судді, 
секретаря, двох суддів на лініях (за можливістю), інформатора, реєстратора. До 
організації гри бажано залучати подавальників м’ячів – 4-6 чол., протиральників 
підлоги – 2-4 чол. 

3. Для суддівства змагань з волейболу в Україні визначається єдина 
суддівська форма – біло-синій верх та синій низ із застосуванням емблем 
відповідних суддівських категорій. 

4. Після закінчення матчу представники обох команд повинні 
ознайомитися з протоколом з визначенням кращих гравців (по одному гравцю з 
команди) та поставити особистий підпис. 

5. В окремих випадках суддя може розпочати матч без присутності 
медпрацівника, але без присутності людини, яка вміє надати першу медичну 
допомогу і без наявних медикаментів робити це категорично заборонено. 
Відповідальність за виконання названих умов несуть представники команд. 

 

РОЗДІЛ VIIІ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

1. Організація та контроль за проведенням змагань покладається на 
НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ, АК ФВУ, команд-учасниць. 

2. До компетенції НАСВІВВВУ АТО України відноситься: 
- залучення команд-учасниць до проведення турніру; 
- пропагування серед учасників турніру боротьби з дискримінацією і 

принципу «FAIR PLAY». 
3. До компетенції ФВУ відноситься: 
- забезпечення «Волейбольної Ліги учасників АТО», якісними та 

об’єктивними суддівськими колегіями у відповідності до календаря проведення 
змагань;  

- контроль за якісним оформленням та своєчасним поданням технічними 
делегатами звітних документів; 

- надання інформації щодо результатів змагань для оприлюднення її  на 
сайті ФВУ; 

- затвердження  системи проведення змагань, місць проведення турів; 
- затвердження календаря змагань. 
3. До компетенції АК ФВУ відноситься призначення суддівських колегій 

(технічного делегата, інших суддів).  
4. До компетенції команд-учасниць відноситься підготовка команд до участі 

у змаганнях; 



- вчасно подати заявку щодо участі команди у турнірі; 
- зобов’язання виконувати всі вимоги правил гри і даного Регламенту, 

виявляти високу дисципліну, повагу до суперників, суддів та глядачів. 
5. Перед грою, в центрі поля, кожна із команд учасниць вшановує пам’ять 

всіх загиблих за Україну воїнів АТО хвилиною мовчання, після чого здійснюється 
колективне фотографування гравців обох команд. 

6. Перед грою, під час виходу команд до центра поля, кожна із команд 
учасниць вітає одна одну наступним гаслом: «Команді-суперниці навпроти, тричі. 
СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!». 

 

РОЗДІЛ ІХ 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК, ЗАЯВ, ПРОТЕСТІВ, АПЕЛЯЦІЙ 

1. Заявка команд до участі у турнірі подається до 15 лютого 2018 року до 
НАСВІВВВУ АТО України.  

2. Протест на гру заявляється капітаном команди під час гри першому судді з 
правом після закінчення зустрічі підтвердити це записом у протоколі.  

3. Протест на невідповідність правилам гри, розмітки та розмірів 
ігрового майданчика подається у письмовій формі судді до початку гри. 

4. Не приймаються, і не розглядаються несвоєчасно подані і незафіксовані 
протести, якщо і з часом були виявлені докази даного правопорушення. 

 
РОЗДІЛ Х 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
1. Команди, що перемогли у турнірі нагороджуються Кубком, золотими 

медалями та грамотами від Мінмолодьспорту, НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ. 
2. Команда, що посіла ІІ місце, нагороджується середнім Кубком, срібними 

медалями та грамотами від Мінмолодьспорту, НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ. 
3. Команда, що посіла ІІІ місце, нагороджується малим Кубком, бронзовими  

медалями та грамотами від Мінмолодьспорту, НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ. 
4. Найкращі гравці турніру нагороджуються пам’ятними призами від 

Мінмолодьспорту, НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ. 
5. Всі гравці, що приймали участь у змаганнях нагороджуються 

Соціальними Картками Учасника АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» та грамотами від 
Мінмолодьспорту, НАСВІВВВУ АТО України, ФВУ. 

6. Для нагородження команд-учасниць додатково можуть 
встановлюватися особисті та командні призи від спонсорів та меценатів. 

 

РОЗДІЛ XІ 
МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ І ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ 

1. Гравці, які приймають участь у змаганнях, в обов’язковому порядку 
проходять медичний огляд. 

2. Використання допінгу в процесі підготовки та участі у турнірі з волейболу 
заборонено. Гравці мають суворо дотримуватись антидопінгових вимог, а 
команди-учасниці мають забезпечити контроль і попередження фактів вживання 
допінгу та несуть за це відповідальність згідно з Дисциплінарним Кодексом ФВУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток А 
до Регламенту турніру з волейболу  
«Волейбольна Ліга учасників АТО» 

 

 

Форма заявки  
 

 

Заявочний аркуш 

на команду військової частини А0000 ВК «СКІФ»  

м. Полтава на Турнір Волейбольної Ліги учасників АТО 

 

№ 

Призвіще, ім’я по-

батькові 

(українською мовою) 

Повна дата 

народження 

серія та номер 

посвідчення 

УБД 

дозвіл лікаря 

підпис+печатка 
Телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

 

 

За станом здоров’я до змагань допущено 14 чоловік 

Основна форма (колір)  ________________ 

 

Лікар: пр. ЗСУ                                                                                     

Є.М.Ткаченко  

 

Тренер команди: старший лейтенант                                                       

О.В.Шпак  

  

 

 


