
Штрафні санкції на Клуб за порушення вимог Спортивного, Технічного, 
Правового та регламенту з маркетингу і комунікацій 

 
Штрафні санкції на Клуб за порушення вимог Регламентів Змагання накладаються на підставі 
повідомлень офіційних осіб Ліги, матчу, команд за рішенням виконавчої дирекції Української 
хокейної ліги відповідно до чинного переліку. 
Повідомлення щодо вжиття тих чи інших санкцій надсилаються до Клубу у письмовій формі 
електронним листом або у друкованому вигляді. 
 

№ 
п/п 

Вид порушення Штрафні санкції за 
перше порушення 

Штрафні санкції 
за кожне 
подальше 
порушення 

1 Спортивний регламент 
1.1 Порушення встановленого терміну і порядку 

подачі заявочних документів, а також у разі 
надання неповного або неналежного комплекту 
(ст. 24, 25, 27, 28) 

Попередження, 
відмова у прийомі 
документів 

Вирішення 
питання 

Наглядовою 
Радою УХЛ 

1.2 Недотримання порядку та форми подачі заявки 
команди на окремо взятий матч (ст. 29) 

Попередження, 
відмова у прийомі 

заявки  
1000 грн. 

1.3 Недотримання вимог щодо ігрової форми 
команди (ст. 30) 

Попередження 2000 грн. 

1.4 Недотримання вимог щодо форми одягу 
офіційних осіб на лаві запасних команди (ст. 
31) 

Попередження 1000 грн. 

1.5 Недотримання порядку проведення заходів, 
орієнтованого на зворотний відлік часу, що 
передує початку матчу (ст. 33) 

Попередження 2000 грн. 

1.6 Недотримання порядку виходу команд на 
льодовий майданчик і покидання командами 
льодового майданчика в перервах і після 
закінчення матчу (ст. 34) 

Попередження 1000 грн. 

1.7 Відмова Хокеїста від участі у післяматчевому 
рукостисканні (ст. 35) 

Попередження 1000 грн. 

1.8 Недотримання порядку проведення 
післяматчевої прес-конференції (ст. 37) 

Попередження 2000 грн. 

1.9 Недотримання порядку використання 
державного гімну України, в т.ч. невиконання 
гімну 

Попередження 2000 грн. 

1.10 Недотримання встановленого часу початку 
матчу 

2000 грн. (якщо привело до зриву чи 
затримки прямої телевізійної трансляції 
матчу – 25 000 грн. та компенсація 
прямих збитків постраждалій стороні) 

1.11 Явка команди на календарний матч із 
затримкою (ст. 40) 

Попередження 2000 грн. 



Штрафні санкції за порушення вимог Регламентів. Сезон 2018-2019 2 
 

1.12 За допуск до участі в матчі Хокеїстів, які не 
мають право виступати в складі команди Клубу 
– незаявлених або дискваліфікованих, а також 
тренерів або посадових осіб Клубу, які не 
мають права брати участь в матчі 

4000 грн. 

1.13 Незабезпечення безкоштовного надання 
команді-гостю автобуса для проїзду з вокзалу 
до готелю та / або льодової арени (ст. 40) 

4000 грн. та компенсація збитків 
постраждалій стороні 

1.14 Незабезпечення (за умови досягнення 
обопільної домовленості сторін) безкоштовного 
надання команді-гостю льодового майданчика 
для проведення тренування (ст. 40) 

4000 грн. 

1.15 Незабезпечення безкоштовного надання 
команді-гостю шайб для проведення 
тренування (ст. 40) 

2000 грн. 

1.16 Незабезпечення безкоштовного надання 
команді-гостю чи суддям питної води (ст. 40) 

Попередження 2000 грн. 

1.17 Ненадання або несвоєчасне надання 
відеозапису домашнього матчу, що не 
транслювався офіційним транслятором, до 
УХЛ (ст. 40) 

Попередження 2000 грн. 

1.18 Незабезпечення обслуговування домашнього 
матчу суддівською за межами льодового 
майданчика та статистичною бригадою (ст. 40) 

4000 грн. 

1.19 Втручання до, під час та після завершення 
матчу посадових осіб Клубу в дії суддівської 
бригади, вхід до суддівської кімнати без 
дозволу головного судді та / або погрози 
суддям (ст. 40) 

2000 грн. 4000 грн. 

1.20 Публічні негативні коментарі відносно 
суддівства матчу протягом 24 годин після його 
закінчення (ст. 40) 

2000 грн. 

1.21 Відсутність на матчі бригади швидкої допомоги 
с необхідним обладнанням (ст. 40) 

4000 грн. 

1.22 Незабезпечення трансферу призначених на матч 
суддів на льоду та інспектора з вокзалу до 
спортивної споруди та / або готелю (ст. 40) 

2000 грн. та компенсація збитків 
постраждалій стороні 

1.23 Зміна з невмотивованих причин тривалості 
перерви матчу більше, ніж на 1 хв. (ст. 43) 

Попередження 2000 грн. 

1.24 Відсутність з невмотивованих причин 
представника Клубу на офіційних заходах УХЛ 
за умови попереднього інформування про 
проведення таких заходів (ст. 68) 

Попередження 2000 грн. 
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2 Правовий регламент 
2.1 Незаконне розірвання Контракту з боку Клубу 4000 грн., а також повна компенсація 

завданих збитків постраждалій стороні 
2.2 Ненадання УХЛ інформації про розрив 

Контракту у встановлені строки (ст. 12, 13, 14) 
Попередження 2000 грн. 

2.3 Ненадання УХЛ інформації, що міститься в 
ЄДРПОУ, та щодо змін у керівництві Клубу у 
встановлені строки (ст. 17) 

Попередження 2000 грн. 

2.4 Ведення переговорів з Хокеїстом, що має 
чинний Контракт з іншим Клубом УХЛ (ст. 17) 

Попередження 2000 грн. 

2.5 Невиконання або несвоєчасне виконання своїх 
фінансових зобов’язань перед УХЛ (ст. 17) 

Попередження 

Вирішення 
питання 

Наглядовою 
Радою УХЛ 

3 Технічний регламент 
3.1 Недотримання будь-якої із вимог по 

облаштуванню спортивної споруди (ст. 2) 
Попередження 1000 грн. 

3.2 Відсутність на матчі достатньої кількості 
працівників правоохоронних органів (ст. 4) 

4000 грн. 

3.3 Незабезпечення безпеки учасників, глядачів та 
офіційних осіб матчу, що призвело до 
безпорядків, крупних інцидентів (ст. 5) 

4000 грн. та 
проведення 
наступного 

домашнього матчу 
на нейтральній 

арені 

8000 грн. та 
проведення 
наступного 
домашнього 
матчу на 

нейтральній арені 
3.4 Відсутність Правил поведінки в спортивних 

спорудах (витягу з Правил) в приміщенні 
спортивної споруди (ст. 7) 

Попередження 1000 грн. 

3.5 Відсутність відповідального працівника Клубу 
на виїзному матчі команди за умови 
організованого виїзду групи підтримки (ст. 8) 

Попередження 1000 грн. 

3.6 Невиконання вимог з організації «гостьового» 
сектору (ст. 9) 

Попередження 2000 грн. 

3.7 Використання вболівальниками Клубу 
піротехнічних та інших заборонених засобів 

2000 грн. 

4000 грн. та 
проведення 
найближчого 
домашнього 
матчу без 
глядачів 

4 Регламент з маркетингу і комунікацій 
4.1 Невиконання обов’язків з розміщення реклами 

спонсорів і партнерів УХЛ у спортивній 
споруді та /або інтернет-сайті Клубу та / або 
поліграфічній продукції Клубу (ст. 4) 
 

Попередження 2000 грн. 
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4.2 Порушення Угоди про розподіл рекламного 
простору (ст. 5) 

Попередження 2000 грн. 

4.3 Порушення вимог до фотографій учасників 
Чемпіонату (ст. 6) 

Попередження та 
відмова у прийомі 
фотографій 

2000 грн. 

4.4 Порушення вимог щодо забезпечення реалізації 
УХЛ мовних прав (ст. 7) 

Попередження 4000 грн. 

4.5 Відсутність умов для розміщення знімального 
обладнання телевізійного партнера (ст. 8) 

Попередження 4000 грн. 

4.6 Невмотивована відмова Хокеїстів Клубу від 
спілкування зі ЗМІ 

Попередження 2000 грн. 

4.7. Розповсюдження провокативної, образливої та 
заздалегідь недостовірної інформації про УХЛ, 
Клуби-суперники, Суддів (ст. 10) 

4000 грн. 8000 грн. 

4.8 Відсутність на офіційному інтернет-сайті Клубу 
звіту про матч (ст. 11) 

Попередження 1000 грн. 

4.9. Відсутність на офіційному інтернет-сайті Клубу 
коментарів головних тренерів команд на 
післяматчевій прес-конфреенції (ст. 11) 

Попередження 1000 грн. 

4.10 Ненадсилання до УХЛ фотографій з 
домашнього матчу встановленої кількості та 
параметрів (ст. 11) 

Попередження 1000 грн. 

5 Покарання на хокеїстів за порушення норм Правового регламенту 
5.1 Веде перемовини за наявності чинного 

Контракту з іншим Клубом без згоди на це 
свого Клубу 

Попередження 
Дискваліфікація 
Хокеїста на 1 

матч 
5.2 Робить ставки на результати матчів (проміжні 

результати) команди свого Клубу у 
букмекерських конторах, а також бере участь 
прямо або опосередковано через третіх осіб в 
іграх і парі, як організованих, так і нелегальних, 
метою участі в яких є отримання виграшу від 
вгаданого результату (проміжного результату) 
спортивного змагання, що проводиться УХЛ 
(ст. 1.43) 

Дискваліфікація Хокеїста на 10 матчів 

5.3 Отримує грошову чи іншу винагороду від 
третіх осіб за досягнення певного результату 
матчу неспортивним шляхом 

Хокеїст відстороняється від участі в 
Чемпіонаті 

5.4. Своїми діями під час матчів та у вільний час (на 
час дії Контракту) компрометує статус 
Хокеїста, завдає іміджевої шкоди Клубу, УХЛ 
та хокею в цілому 

Попередження 
Дискваліфікація 
Хокеїста від 0 до 

5 матчів 

5.5 Укладає Контракт із двома і більше Клубами 
УХЛ одночасно 

Хокеїст не допускається до участі в 
Чемпіонаті 

 


