
 

ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО УКРАЇНИ 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Президії ФВПУ  

від 08.02.2021 

  
 

ТРАНСФЕРНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Всеукраїнської громадської організації  

«Федерація водного поло України»  
 

1. Мета і завдання Регламенту 

1.1. Метою цього Трансферного регламенту Всеукраїнської громадської 

організації «Федерація водного поло України» (далі, відповідно – 

Регламент та ФВПУ) є встановлення обов’язкових до виконання 

суб’єктами водного поло правил здійснення внутрішніх переходів 

ватерполістів між українськими командами/клубами, а також 

міжнародних переходів ватерполістів з іноземного чи в іноземний клуб, 

або ватерполістів без українського громадянства в українські клуби. 

1.2. Завданнями Регламенту є закріплення норм і принципів, визначених 

статутними і регламентними документами ФВПУ, Європейської ліги з 

водних видів спорту (LEN), Міжнародної федерації плавання (FINA) 

щодо:  

1.2.1. допуску до всеукраїнських змагань з водного поло українських 

ватерполістів, або спортсменів, які не мають українського 

громадянства; 

1.2.2. укладання контрактів між ватерполістами та українськими 

командами/клубами та умов їх дострокового розірвання у разі 

поважної причини; 

1.2.3. видачі українським ватерполістам дозволів (у формі «листа згоди») на 

перехід до іноземних ватерпольних команд чи клубів; 

1.2.4. системи компенсаційних виплат за підготовку ватерполістів;  

1.2.5. розв’язання спорів між суб’єктами водного поло; 

1.2.6. відповідальності за порушення цього Регламенту. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Кожна ватерпольна команда чи клуб, які приймають участь у 

спортивних заходах з водного поло під егідою ФВПУ, зобов’язані 

дотримуватись положень цього Регламенту та визначати свої відносини 

з ватерполістами та з іншими командами чи клубами, керуючись цим 

Регламентом. 

2.2. Термінологія, що використовується в цьому Регламенті: 
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Кодекс Дисциплінарний кодекс ФВПУ, затверджений Президією ФВПУ 

Дисциплінарні 

органи ФВПУ 

рефері матчів / головна суддівська колегія змагань (ГСК) / 

контрольно-дисциплінарна комісія (КДК), визначені Кодексом  

Ватерполіст 
спортсмен, який безпосередньо приймає або приймав участь в 

спортивних заходах з водного поло 

Відсторонення 
заборона брати участь у спортивних заходах з водного поло, 

визначена Кодексом 

Випускник 

ватерполіст, що був зарахований до навчально-спортивного 

закладу (спортивний інтернат, ліцей тощо) і вважається таким 

протягом року після його закінчення (незалежно від підстав)  

Ігровий сезон 
період, який розпочинається першим днем змагань Чемпіонату та 

закінчується останнім днем змагань Кубку, згідно Регламенту  

Колишня команда 

/клуб 

ватерпольна команда чи клуб з якого переходить ватерполіст при 

міжнародному чи внутрішньому переході 

Компенсація за 

підготовку 

виплата, яку має здійснити нова команда/клуб ватерполіста його 

попередній команді/клубу за право його заявки у змаганнях    

Команда 
спортивна команда, яка допущена до участі у змаганнях з водного 

поло за заявкою, завіреною ватерпольною федерацією  

Клуб 
юридична особа, у складі якої існує одна або декілька команд з 

водного поло 

Контракт 
трудовий або цивільно-правовий договір між ватерполістом та 

клубом, який укладений з дотримання вимог цього Регламенту та 

в якому містяться істотні умови, передбачені цим Регламентом  

МТС 
міжнародний трансферний сертифікат LEN, який підтверджує 

право на міжнародний перехід ватерполіста  

Нова команда/клуб ватерпольна команда чи клуб, до якого переходить ватерполіст 

Оренда 

ватерполіста 

внутрішній чи міжнародний перехід ватерполіста між командами 

на визначений строк 

Паспорт 

ватерполіста 

офіційний документ встановленого зразка, який видається ФВПУ 

ватерполісту і надає право заявки до участі у змаганнях 

Перша команда/ 

клуб 

команда чи клуб, що здійснив підготовку випускника шляхом 

його допуску до участі в офіційних заходах з водного поло  

Регламент змагань 
Регламент всеукраїнських змагань з водного поло на відповідний 

ігровий сезон, затверджений Президією ФВПУ  

Статус «вільний 

агент» 

статус ватерполіста, який надає йому право переходу до іншої 

української команди (клубу) 

Суб’єкти водного 

поло 

юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність, пов’язану 

з водним поло, визначені Кодексом 

Трансферний 

період 

період, протягом якого можливі внутрішні та міжнародні 

переходи ватерполістів   
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2.3. В даному Регламенті також використовується термінологія та 

визначення, які містяться в інших статутних та регламентних 

документах ФВПУ. Терміни, що стосуються фізичних осіб, 

застосовуються як до чоловіків, так і до жінок.  

 

3. Статус ватерполістів 

3.1. Ватерполісти, можуть приймати участь у спортивних заходах з водного 

поло під егідою ФВПУ як за умови наявності письмового контракту з 

клубом, так і без наявності такого контракту.  

Ватерполісти, що мають контракт 

3.2. У випадку укладання контракту між ватерполістом та клубом, такий 

контракт підлягає реєстрації в ФВПУ протягом 5 днів від дня його 

укладання, для чого клуб направляє сканкопію контракту з усіма 

додатками на офіційну електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net).  

3.3. Контракт має відповідати наступним вимогам: 

3.3.1. в контракті мають бути зазначені щонайменше наступні істотні 

умови: строк дії контракту, права та обов’язки сторін щодо участі у 

спортивних заходах, грошова винагорода ватерполіста (за наявності), 

умови дострокового розірвання контракту, визнання виключної 

юрисдикції Дисциплінарних органів ФВПУ щодо розгляду спорів; 

3.3.2. контракт з неповнолітнім укладається лише за згодою батьків (або 

одного з них, або опікуна), засвідченою нотаріально. Така згода 

носить разовий характер;  

3.3.3. кожна сторінка контракту має бути підписана сторонами. З боку клубу 

контракт підписує особа, що має право підпису, а сам контракт має 

бути завірений печаткою клубу. Такі ж вимогу діють стосовно всіх 

додатків до контрактів;  

3.3.4. умови контракту не повинні порушувати право ватерполіста на освіту; 

3.3.5. контракт оформлюється у двох примірниках – по одному для кожної 

сторони. 

3.4. Перший клуб має пріоритетне право на контракт з випускником. 

3.5. Всі виплати за контрактом зберігаються за ватерполістом на період його 

виклику до лав національних збірних команд України з водного поло.  

3.6. Клуб несе відповідальність за правильність оформлення контракту, а 

також за видачу ватерполісту одного примірника контракту. 

3.7. Контракт не може бути розірваний достроково в односторонньому 

порядку. У разі невиконання контрактних зобов’язань однією зі сторін 

спірні питання розглядає КДК.  

mailto:h2polo@ukr.net
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Ватерполісти без контракту 

3.8. Ватерполістом, що не має контракту (що має статус «вільний агент»), є 

такий: 

3.8.1. що уклав з клубом контракт, який не відповідає вимогам цього 

Регламенту;  

3.8.2. що не має жодного контракту, календарний строк якого не скінчився;  

3.8.3. що має контракт з клубом, але протягом сезону жодного разу не 

приймав участь в офіційних змаганнях з водного поло; 

3.8.4. контракт якого достроково розірваний за письмовою угодою сторін чи 

за рішенням КДК. 

3.9. Якщо клуб без поважних підстав не подав попередню заявку для участі 

у змаганнях з водного поло (не заявився на участь у Чемпіонаті в новому 

сезоні), всім ватерполістам, які мають з таким клубом діючі контракти, 

автоматично надається статус «вільний агент» на наступний день після 

закінчення строку на подачу заявки.  

3.10. Якщо одна або декілька команд клубу достроково припинили участь у 

змаганнях без поважних на те підстав, ватерполісти, що мають з таким 

клубом діючі контракти, можуть звернутись до КДК з заявою про 

розірвання контрактів та надання їм статусу «вільний агент».  

3.11. В будь-якому випадку клуб зобов’язаний погасити всю існуючу 

заборгованість перед ватерполістом за весь період чинності контракту. 

Наявність непогашеної заборгованості за минулий сезон (сезони) з боку 

клубу може бути підставою для заборони клубу реєструвати в ФВПУ 

нові контракти та/або недопущення команд клубу до змагань нового 

сезону за рішенням КДК. 

 

4. Трансферні періоди 

4.1. Внутрішні переходи ватерполістів між українськими ватерпольними 

командами/клубами дозволяється здійснювати в період між ігровими 

сезонами, а саме: з наступного дня після завершення останньої гри 

ігрового сезону – до кінця 15-го дня, що передує дню проведення першої 

гри наступного ігрового сезону (за 14 днів до початку ігрового сезону).  

4.2. За рішенням Президії ФВПУ можуть бути встановлені інші чи додаткові 

трансферні періоди. 

4.3. Ватерполісти, що мають статус «вільний агент», можуть бути заявлені 

за команду / клуб в будь-який час поза трансферними періодами.  

4.4. Міжнародні переходи ватерполістів дозволяється здійснювати в строки, 

визначені Трансферним регламентом LEN, а саме: з 1 по 30 січня та з 1 

липня по 30 серпня, якщо LEN не буде встановлено інші дати. 
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5. Внутрішні переходи ватерполістів 

5.1. Внутрішні переходи Ватерполістів між українськими клубами можливі 

за умови укладання трансферного контракту за встановленою формою 

(додаток 1) між всіма зацікавленими сторонами: ватерполіст, 

приймаючий та передаючий клуби. 

5.2. Трансферний контракт має бути підписаний ватерполістом (та 

принаймні одним з батьків, якщо ватерполіст неповнолітній), 

скріплений печатками та підписами уповноважених осіб, що мають 

право підпису, приймаючого та передаючого клубів, а також має містити 

умови щодо: строку переходу (оренда або перехід на постійній основі), 

вартості переходу (трансферна сума) та термінів її сплати. 

5.3. Трансферний контракт підлягає реєстрації протягом 3-х днів з моменту 

його укладання шляхом направлення його сканкопії на офіційну 

електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net), яка не пізніше двох робочих 

днів надає дозвіл на такий перехід за умови оплати в адресу ФВПУ 

грошового внеску в розмірі: 

5.3.1. 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень за ватерполіста – члена національних 

збірних команд України1; 

5.3.2. 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень за ватерполіста – члена команд 

Суперліги чи Вищої ліги. 

5.4. ФВПУ може відмовити в наданні дозволу на перехід ватерполіста якщо 

трансферний контракт укладений не у відповідності до вимог цього 

Регламенту, та/або в адресу ФВПУ не сплачено грошовий внесок за 

реєстрацію переходу, та/або якщо хоча б однин з клубів, що уклали 

трансферний контракт:  

5.4.1. має заборгованість перед ватерполістами за минулий сезон; 

5.4.2. має заборгованість перед ФВПУ по сплаті заявкових внесків; 

5.4.3. має невиконане рішення Дисциплінарних органів ФВПУ. 

5.5. Клуб, у якому ватерполіст перебуває на правах оренди, не має права на 

його трансфер у третій клуб без письмового дозволу клубу, що передав 

цього ватерполіста в оренду. 

5.6. Дострокове розірвання трансферного контракту на правах оренди 

можливе тільки за письмовою згодою всіх 3-х сторін трансферного 

контракту та при дотриманні вимог цього Регламенту.  

5.7. Повернення ватерполіста з клубу, в якому він перебував на правах 

оренди, у попередній клуб – не враховується як перехід. 

                                         
1 Членами національних збірних команд України (Національної, молодіжних та юніорських) 
вважаються спортсмени, які включені до списків збірних команд України, затверджених 
Мінмолодьспортом. 

mailto:h2polo@ukr.net
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6. Міжнародні переходи 

6.1. Міжнародний перехід ватерполіста з іноземного чи в іноземний 

ватерпольний клуб, або ватерполіста без українського громадянства в 

український ватерпольний клуб, здійснюється виключно за умови 

отримання МТС на такий перехід. 

6.2. МТС є єдиним документом, якій підтверджує право на здійснення 

міжнародного трансферу ватерполіста, для отримання якого українські 

суб’єкти водного поло мають звертатись виключно до ФВПУ. 

6.3. Для отримання МТС на міжнародний трансфер ватерполіста, який має 

контракт, на офіційну електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net) 

необхідно направити наступні документи: 

6.3.1. письмову заяву ватерполіста за встановленою формою (додаток 2); 

6.3.2. письмову згоду на перехід від клубу, з яким ватерполіст має діючий 

контракт, з підписом уповноваженої особи та печаткою клубу; 

6.3.3. копію діючого контракту між ватерполістом та клубом; 

6.3.4. письмову згоду на перехід від клубу, куди має намір перейти 

ватерполіст; 

6.4. Для отримання МТС на міжнародний трансфер ватерполіста, який не 

має контракту, на офіційну електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net) 

мають бути направлені наступні документи: 

6.4.1. письмову заяву ватерполіста за встановленою формою (додаток 2); 

6.4.2. письмову згоду на перехід від клубу, куди має намір перейти 

ватерполіст; 

6.4.3. паспорт ватерполіста. 

6.5. Заяви на отримання МТС від ватерполістів, щодо яких діють застосовані 

санкції, не розглядаються до повного виконання фінансової та/або 

закінчення строку дії дисциплінарної санкції. 

6.6. Фінансові умови міжнародних переходів визначаються всіма 

зацікавленими в такому переході сторонами самостійно. 

6.7. Ватерполісти, які мають контракти з українськими клубами, не мають 

права проводити переговори про міжнародний трансфер без згоди на 

такі переговори з боку керівництва свого клубу. 

7. Компенсація за підготовку ватерполістів (випускників) 

7.1. При внутрішньому переході ватерполіста – члена національних збірних 

команд України з першої команди/клубу однієї ватерпольної федерації 

до команди/клубу іншої ватерпольної федерації, нова команда/клуб має 

виплачувати компенсацію за його підготовку.  

7.2. Отримувати компенсацію за підготовку мають право клуб/команда, з 

mailto:h2polo@ukr.net
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якого гравець переходить, спортивний заклад (ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР, дитячо-юнацький клуб, спортивний ліцей (інтернат), інший 

спортивний заклад), в якому ватерполіст був зареєстрований, 

починаючи з 12 років. 

7.3. Компенсація за підготовку не підлягає виплаті, якщо: 

7.3.1. ватерполіст перебував в першій команді/клубі менше 3 років загалом; 

7.3.2. перехід відбувається після закінчення сезону, в якому ватерполіст 

досяг віку в 21 рік; 

7.3.3. перша команда/клуб ватерполіста не претендує на компенсацію за 

його підготовку, що підтверджується письмово; 

7.3.4. з боку першої команди/клубу допускались порушення прав та 

інтересів ватерполіста, що підтверджується рішенням КДК ФВПУ; 

7.3.5. ватерполіст протягом останніх щонайменше 12 місяців поспіль не 

приймав участі в офіційних змаганнях з водного поло;  

7.4. Розміри компенсації та порядок її сплати визначені в додатку до цього 

Регламенту (додаток 3). 

8. Дисциплінарні та прикінцеві положення 

8.1. Усі спірні питання між суб’єктами водного поло, між командами / 

клубами та ватерполістами, що мають контракти або не мають 

контрактів, розглядає КДК.  

8.2. Якщо суб’єкт водного поло бажає порушити розгляд питання на КДК, 

він має направити на електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net) 

письмову заяву, оформлену у відповідності до п. 7.4. Дисциплінарного 

кодексу ФВПУ.  

8.3. У випадку суттєвих порушень суб’єктами водного поло умов укладеного 

контракту або прав та інтересів інших суб’єктів водного поло, до винної 

сторони застосовуються санкції за рішенням КДК. 

8.4. До ватерполіста, який одночасно має декілька діючих контрактів з 

різними клубами, можуть бути застосовані санкції у вигляді 

відсторонення. 

8.5. При розгляді будь-яких спірних питань за участю ватерполістів 

застосовується принцип: «ватерполіст повинен грати». 

8.6. Якщо в цьому Регламенті та в інших статутних і регламентних 

документах ФВПУ відсутні положення, що регулюють певні відносини, 

застосовуються відповідні норми Європейської ліги з водних видів 

спорту (LEN) та/або Міжнародної федерації плавання (FINA).           

8.7. Даний Трансферний регламент ФВПУ набуває чинності з моменту його 

опублікування на офіційному сайті ФВПУ. 

mailto:h2polo@ukr.net
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Додаток 1 

ТРАНСФЕРНИЙ КОНТРАКТ  
 

1. Ватерполіст, який здійснює перехід: 
 

__________________________________________________________________ 
(П.І.Б, дата народження) 

2. Клуб, з якого переходить ватерполіст (передаючий клуб): 
 

_______________________________________________________________________, 

в особі ________________________, який діє згідно __________________________, 
 

3. Клуб, до якого переходить ватерполіст (приймаючий клуб): 
 

_______________________________________________________________________, 

в особі ________________________, який діє згідно __________________________, 

уклали даний трансферний контракт про наступне: 
 

1. Предметом цього Трансферного контракту є перехід Ватерполіста з Передаючого 

клубу до Приймаючого клубу на таких умовах (заповнити один з варіантів):  

        з «____» ____ 202___ р. на постійній основі  

або 

        з «____» ____ 202___ р. по «____» ____ 202___ р. на правах оренди. 

2. Передаючий клуб підтверджує, що має діючий контракт з Ватерполістом на строк 

до «____» ____ 202___ р. 

3. Підписуючи цей Трансферний контракт Передаючий клуб звільняє Ватерполіста 

по переводу до Приймаючого клубу, який зобов’язаний прийняти Ватерполіста 

до складу своєї команди на погоджених з ним умовах. 

4. Приймаючий клуб підтверджує, що провів медичний огляд Ватерполіста до 

укладання цього Контракту і не має заперечень щодо стану його здоров’я.   

5. У випадку переходу на правах оренди, Приймаючий клуб гарантує повернення 

Ватерполіста до Передаючого клубу по закінченні строку оренди.  

6. Фінансові умови переходу (заповнити один з варіантів): 

        перехід здійснюється БЕЗКОШТОВНО 

      або 

        вартість переходу становить ___________ (_______________________) грн., 

які Приймаючий клуб зобов’язується сплатити Передаючому клубу в повному 

обсязі до «____» ____ 202___ р.  

7. Стороны несуть й інші зобов’язання, які прямо не вказані в цьому Трансферному 

контракті, але передбачені регламентними документами ФВПУ. 

8. Цей трансферний Контракт складений в трьох примірника – по одному для кодної 

сторони.  

 

ВАТЕРПОЛІСТ: 

 

___________________ 

 

ПЕРЕДАЮЧИЙ КЛУБ: 

 

______________________ 

 

М.П. 

ПРИЙМАЮЧИЙ КЛУБ: 

 

_______________________ 

 

М.П. 
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Додаток 2                                                     Всеукраїнській громадській організації 

 «Федерація водного поло України» 

на email: h2polo@ukr.net 
 

ЗАЯВА  

про отримання МТС на міжнародний перехід  

 

Я, ватерполіст, ____________________________________________________, 
(П.І.Б, дата народження) 

повідомляю ФВПУ про намір переходу до іноземного ватерпольного клубу:  
 

__________________________________________________________________, 
(назва приймаючого ватерпольного клубу) 

який належить до ватерпольної асоціації: 
 

__________________________________________________________________. 
(держава, в якій зареєстрований приймаючий клуб) 

 

Я підтверджую,  

що на даний момент: 

Особисті підписи ватерполіста 

по кожному пункту: 

1. По відношенню до мене не діють будь-які 

дисциплінарні санкції, 

 

______________________ 

2. З мого боку відсутні невиконані фінансові 

зобов’язання перед ФВПУ, 

 

______________________ 

3. Я не проводив переговори з іноземним 

клубом без відома керівництва мого 

діючого клубу, 

 

 
______________________ 

4. При укладанні контракту з новим клубом 

мною буть обумовлені гарантії моїх 

виступів у складі національних збірних 

команд України. 

 
 

______________________ 

 Прошу звернутись до Європейської ліги з водних видів спорту (LEN) з 

запитом щодо отримання МТС для здійснення мого міжнародного переходу.  

Додаток:  

1. Письмова згода на перехід від передаючого клубу (за наявності контракту); 

2. Копія діючого контракту (за наявності контракту); 

3. Письмова згода на перехід від приймаючого клубу (обов’язково); 

4. Підтвердження сплати грошового внеску (обов’язково). 
 
 

 

______________________________                      «___» ____________ 202__ р. 

підпис ватерполіста (та одного  

з батьків, якщо неповнолітній) 

mailto:h2polo@ukr.net
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Додаток 3 

Розмір компенсації за підготовку ватерполіста  

та порядок її виплати  

1. Вважається, що підготовка ватерполіста здійснюється Першою 

командою/клубом щонайменше протягом 3-х років та у віці до 21 року.  

Після досягнення віку у 21 рік ватерполіст вважається сформованим 

професіоналом, який зробив внесок у розвиток Першої команди/клубу і 

має право на внутрішній перехід без виплати компенсації за його 

підготовку.  

2. Компенсація за підготовку має виплачуватись до заявки ватерполіста за 

нову команду/клуб для участі у змаганнях з водного поло.  

3. Компенсація має виплачуватись безпосередньо ватерпольній федерації, в 

якій зареєстрований перший клуб/команда ватерполіста.  

4. Розмір компенсації за підготовку ватерполіста наступний: 

4.1. при переході ватерполіста у віці до 16 років – 10 000,00 (десять тисяч) 

гривень; 
4.2. при переході ватерполіста у віці від 16 до 21 років – 20 000,00 (двадцять 

тисяч) гривень; 

4.3. при переході ватерполіста, який є членом національних збірних команд 

України з водного поло та приймав участь в матчах у складі таких 

збірних команд, розмір компенсації збільшується на 50%.  

5. Якщо перехід відбувається після закінчення сезону, в якому ватерполістові 

виповнився 21 рік, компенсація не сплачується. 

6. Команда/клуб та ватерполіст можуть укласти угоду про відмову 

команди/клубу від отримання компенсації за підготовку ватерполіста.  

7. Якщо при переході ватерполіста сторони не можуть досягти згоди щодо 

компенсації за підготовку, вони повинні докласти зусиль, щоб вирішити це 

питання з урахуванням наступного: 

7.1. Будь-які суперечливі питання щодо компенсації за підготовку сторони 

мають вирішувати шляхом попередніх переговорім у письмовій формі.  

7.2. Спори щодо компенсації за підготовку не впливають на спортивну 

діяльність ватерполіста (принцип: «ватерполіст повинен грати»). 

8. За несвоєчасну сплату компенсації за підготовку ватерполіста до 

команди/клубу можуть бути застосовані санкції.  

9. Спірні питання щодо сплати компенсації за підготовку ватерполістів 

розглядає КДК ФВПУ за заявою зацікавленої сторони. 

_______________ 


