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ГЛАВА 1. ПРАВА НА ЧЕМПІОНАТ
Стаття 1. Права на організацію і проведення Чемпіонату
1. Відповідно до ст. 45 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р,
Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга» та Договору про
співробітництво з Федерацією хокею України, ТОВ «УХЛ» є організатором Чемпіонату
України з хокею з шайбою – Чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-матч сезону 20192020 років, у зв’язку з чим несе відповідальність за його підготовку та проведення.
2. УХЛ визначає умови його проведення і затверджує його підсумки.
3. ФХУ, як організатор чемпіонату України, надала ТОВ «УХЛ» статус «Організатор» та
уповноважила реалізовувати права на організацію і проведення чемпіонату України,
передбачені ст. 45 Закону України «Про фізичну культуру і спорт».
4. Відповідно до Регламентів Чемпіонату та Договору про участь у Чемпіонаті, Клуби-учасники
є співорганізаторами «домашніх» матчів Чемпіонату.
Стаття 2. Майнові та немайнові права на Чемпіонат
1. Організатор є власником всіх майнових і немайнових прав на Чемпіонат, в тому числі:
1.1. Виняткових прав на використання найменування та символіки Чемпіонату, на розміщення
реклами товарів, робіт і послуг в місцях проведення матчів Чемпіонату, на привласнення
статусів офіційних виробників спортивного інвентарю, обладнання та екіпірування,
використовуваних учасниками Чемпіонату, а також інших прав на використання найменування
Чемпіонату і його символіки, пов'язаних зі статусом організатора Чемпіонату.
1.2. Виняткових прав на висвітлення Чемпіонату за допомогою трансляції зображення та / або
звуку будь-якими способами та/ або за допомогою будь-яких технологій, а також за допомогою
здійснення запису трансляцій та/ або фотозйомок матчів Чемпіонату та інших прав на
висвітлення Чемпіонату, так чи інакше пов'язаних зі статусом організатора Чемпіонату.
1.3. Невиняткових прав на використання, в тому числі комерційне, але виключно в зв'язку з
матчами Чемпіонату і Чемпіонатом в цілому:
1.3.1. зображень ПІБ, зразків підпису та почерку, зовнішнього вигляду, стилізованих і
фотографічних образів Хокеїстів в Клубному екіпіруванні, слоганів, висловлювань, популярних
виразів та інших атрибутів персоніфікації Хокеїстів, тренерів, лікарів, керівників та інших
посадових осіб і фахівців Клубів, суддів, Інспекторів, які беруть участь в матчах Чемпіонату та
інших заходах УХЛ, включаючи випадки, коли такі зображення є основним об'єктом
використання;
1.3.2. товарних знаків та інших позначень, символік та інших результатів інтелектуальної
діяльності і засобів індивідуалізації Клубів;
1.3.3. фото- та відеозображень внутрішніх інтер'єрів і фасадів спортивних споруд.
2. Всі виняткові права, що належать УХЛ, можуть бути використані третіми особами виключно
на підставі письмового дозволу УХЛ або на підставі письмових угод про придбання третіми
особами таких прав.
3. УХЛ має право на:
3.1. Затвердження Регламентів, що регулюють умови і порядок участі команд Клубів, Хокеїстів,
тренерів та інших посадових осіб і фахівців Клубів, Суддів, Інспекторів в Чемпіонаті.
3.2. Тлумачення норм Регламентів та вирішення будь-якого роду суперечливих ситуацій, що
виникають між Клубами, Хокеїстами, тренерами, лікарями, керівниками та іншими посадовими
особами та спеціалістами Клубів, суддями, з подальшим інформуванням про прийняте рішення
учасників Чемпіонату.
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3.3. Організацію матчів Чемпіонату та інших офіційних заходів УХЛ.
3.4. Суддівство та визначення результатів матчів і Чемпіонату в цілому.
3.5. Залучення до передбаченої Дисциплінарним Регламентом відповідальності Клубів,
Хокеїстів, тренерів, лікарів, керівників та інших посадових осіб і фахівців Клубів, суддів за
порушення норм Регламентів.
3.6. Акредитацію та допуск на матчі Чемпіонату і інші заходи УХЛ представників ЗМІ.
3.7. Визначення порядку і змісту церемоній, що проводяться під час матчів Чемпіонату, в тому
числі церемоній відкриття і закриття матчів.
3.8. Використання для будь-яких цілей назви, офіційної атрибутики, символіки Чемпіонату.
3.9. Використання будь-якого роду рекламних можливостей спортивних споруд, обладнання
спортивних споруд та здійснення будь-якого роду рекламних акцій, акцій, спеціальних
маркетингових заходів під час проведення матчів Чемпіонату та інших заходів УХЛ.
3.10. Розміщення будь-якого роду реклами на екіпіруванні Хокеїстів, тренерів, лікарів, суддів,
обслуговуючого персоналу під час проведення матчів Чемпіонату та інших заходів УХЛ, а
також розміщення і розповсюдження будь-якого роду реклами всередині спортивних споруд під
час проведення матчів Чемпіонату та інших заходів УХЛ.
3.11. Торгівлю спортивною атрибутикою та іншими товарами, всередині спортивних споруд під
час проведення матчів Чемпіонату за наявності відповідних дозволів.
3.12. Виробництво і реалізацію товарів з назвою та / або атрибутикою Чемпіонату, включаючи
сувенірну продукцію.
3.13. Формування і будь-якого роду використання відео- і фотозображень матчів Чемпіонату та
інших заходів УХЛ, включаючи права на формування, виробництво і передачу телевізійних і
радіотрансляцій, трансляцій в глобальній мережі Інтернет, трансляцій по каналам мобільного
зв'язку, а також фотозйомок матчів Чемпіонату та інших заходів УХЛ.
3.14. Використання матчів Чемпіонату, Чемпіонату в цілому для створення ігрових технологій,
в тому числі для створення комп'ютерних ігор чи мобільних додатків.
3.15. Встановлення, виробництво та вручення будь-якого роду нагород, призів учасникам
окремих матчів і Чемпіонату в цілому.
3.16. Присвоєння офіційних статусів і титулів для спонсорів і партнерів Чемпіонату.
Стаття 3. Організація матчів Чемпіонату
1. Клуби, як співорганізатори «домашніх» матчів Чемпіонату, беруть на себе такі зобов'язання,
виконання яких є неодмінною умовою участі команд Клубів в Чемпіонаті:
1.1. Укладення відповідного договору зі спортивною спорудою та забезпечення безпеки
проведення матчу і необхідного використання спортивної споруди, включаючи розміщення і
розповсюдження будь-якого виду реклами партнерів, спонсорів і рекламодавців Чемпіонату.
1.2. Забезпечення реалізації виключних прав УХЛ (за квотою УХЛ) на розміщення реклами
товарів, робіт і послуг в місцях проведення матчів Чемпіонату.
1.3. Участь в проведенні акредитації представників ЗМІ та здійснення допуску представників
ЗМІ на матчі Чемпіонату.
1.4. Проведення офіційних церемоній під час матчів Чемпіонату, в тому числі церемоній
відкриття і закриття матчів, відповідно до порядку проведення та змісту таких церемоній.
1.5. Використання в порядку, погодженому з УХЛ, офіційної атрибутики та символіки
Чемпіонату.
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1.6. Виробництво і реалізація вхідних квитків на матчі Чемпіонату за умови узгодження з УХЛ
технічних параметрів, художнього оформлення, змісту вхідних квитків та виконання інших
умов, передбачених Регламентом.
1.7. Використання частини рекламних можливостей спортивної споруди, оздоблення
спортивної споруди і проведення рекламних акцій, спеціальних маркетингових заходів під час
проведення матчів Чемпіонату в порядку, передбаченому Регламентом, відповідним договором
і Угодою про розподіл рекламного простору, за умови погодження з УХЛ.
1.8. Розміщення реклами Чемпіонату всередині спортивної споруди під час проведення матчів
Чемпіонату в обсязі і порядку, передбаченому Регламентом, іншими локальними нормативними
актами УХЛ, відповідним договором і Угодою про розподіл рекламного простору.
1.9. Здійснення торгівлі товарами всередині спортивної споруди під час проведення матчів
Чемпіонату.
1.10. Реалізація товарів з назвою та / або атрибутикою Чемпіонату, включаючи сувенірну
продукцію, в порядку, погодженому з УХЛ.
1.11. Надання УХЛ невиключного права на використання об'єктів, зазначених у пункті 1.3
статті 2 чинного Регламенту.
1.12. Здійснення інших дій для реалізації статусу учасника Чемпіонату і співорганізатора
«домашніх» матчів Чемпіонату.
ГЛАВА 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ХОКЕЇСТА
Стаття 4. Права Хокеїста
1. Хокеїст має право на:
1.1. Участь в спортивних змаганнях з хокею, організованих і проведених УХЛ в порядку,
встановленому Правилами гри в хокей, Регламентом, локальними нормативними актами УХЛ,
які регулюють відносини Клубу і Хокеїста і пов'язані з трудовою діяльністю Хокеїста.
1.2. Отримання спортивних розрядів і спортивних звань при виконанні відповідних вимог.
1.3. Сприяння з боку УХЛ в захисті прав і законних інтересів Хокеїстів у міжнародних
спортивних організаціях.
1.4. Регулювання праці в порядку і на умовах, передбачених трудовим законодавством України,
Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими законами та нормативно-правовими
актами, що містять норми трудового права.
1.5. Надання йому роботи за обумовленою Контрактом трудовою функцією, забезпечення умов
праці, в тому числі видачу необхідного спортивної екіпірування, інвентарю, обладнання тощо.
1.6. Своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати.
Стаття 5. Обов'язки Хокеїста
1. Хокеїст зобов'язаний відповідно до умов укладеного Контракту:
1.1. Дотримуватися Регламенту УХЛ, локальних нормативних актів УХЛ, що регулюють
відносини Клубу і Хокеїста, а також вимог УХЛ, які оформлені в іншому вигляді, в тому числі
у вигляді рішень Спортивно-дисциплінарного комітету.
1.2. Дотримуватися умов укладених угод, локальних нормативних актів Клубу, що містять
норми трудового права.
1.3. Дотримуватися спортивного режиму, встановленого Клубом, і виконувати плани
підготовки до спортивних змагань.
1.4. Брати участь в спортивних змаганнях тільки за вказівкою Клубу.
1.5. Дотримуватися норм Всесвітнього антидопінгового кодексу.
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1.6. Використовувати в робочий час спортивне екіпірування, надане Клубом.
1.7. Особисто і сумлінно виконувати трудову функцію, передбачену Контрактом.
1.8. Дотримуватися затверджених в Клубі правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.9. Дотримуватися вимог правил безпеки під час участі в спортивних змаганнях, навчальнотренувальних заходах і при перебуванні у спортивних спорудах.
1.10. Виконувати вимоги з охорони праці та забезпечення безпеки праці, виробничої санітарії,
протипожежної охорони, гігієни праці та епідеміологічні вимоги.
1.11. Нести матеріальну, трудову дисциплінарну, спортивну дисциплінарну і моральну
відповідальність за допущені порушення і дії відповідно до чинного законодавства України,
Правил гри в хокей і локальних нормативних актів УХЛ.
1.12. Дбайливо ставитися до майна Клубу.
1.13. Негайно повідомляти Головному тренеру або керівництву Клубу про виникнення ситуації,
що представляє загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна Клубу.
1.14. Проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди (обстеження), що
організовуються Клубом, виконувати медичні рекомендації.
1.15. Не приймати без попередньої письмової згоди лікаря Клубу будь-які наркотичні,
анаболічні, сильнодіючі або стимулюючі медичні препарати і харчові добавки.
1.16. Негайно інформувати Головного тренера та / або лікаря команди в разі захворювання або
нещасного випадку. Протягом 24-х годин надати медичну довідку, яка підтверджує
протипоказання до занять хокеєм, і з’явитися в Клуб для проходження медичного обстеження
під контролем лікаря Клубу.
1.17. Дотримуватися етичних норм в сфері хокею і спорту в цілому.
1.18. Поводитися на хокейному майданчику і поза його межами відповідно до високих вимог
чесності, моралі, справедливої гри і спортивних відносин та утримуватися від нанесення шкоди
Клубу, УХЛ, ФХУ та професійному хокею в цілому.
1.19. Неухильно виконувати рішення УХЛ, в т.ч. Спортивно-дисциплінарного комітету, видані і
оформлені у встановленому порядку.
1.20. При виникненні суперечки дотримуватися досудового порядку її врегулювання.
1.21. Неухильно дотримуватися інших рішень органів УХЛ.
1.22. Надавати свої виключні ігрові послуги, знання, вміння і навички тільки Клубу,
відпрацьовувати встановлений Контрактом термін і не укладати нових Контрактів з іншими
Клубами і організаціями протягом терміну чинного Контракту з Клубом.
1.23. На момент підписання Контракту не мати ніяких перешкод (в тому числі оформлених у
письмовій формі) для його укладення, обставин і документів, які змогли б зробити Контракт
недійсним після його підписання.
1.24. Укладати і підписувати угоди і різного роду письмові зобов'язання з іншими хокейний
клуб, організаціями та їх офіційними представниками як в Україні, так і за кордоном, виключно
після звільнення від зобов'язань, передбачених чинним Контрактом.
1.25. Гарантувати, що не перебуває під забороною на виступи в жодній національній федерації
(асоціації) або лізі, повністю виконав всі свої зобов'язання і обов'язки перед своїм попереднім
клубом і немає ніякої причини, згідно з якою йому не може бути видана трансферна картка
національної федерації (асоціації).
1.26. Не грати за жодну іншу команду і не брати участі в інших спортивних заходах без
письмового дозволу Клубу.
1.27. Брати участь в контрольних і офіційних міжнародних матчах за збірну команду своєї
країни, на які у встановленому порядку було отримано виклик.
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1.28. Виконувати всі вимоги керівників Клубу та Головного тренера (тренерського складу), що
стосуються професійного навчання, тренувань та ігрової практики.
1.29. Не займатися у вільний час будь-яким іншим видом спорту, якщо це може зашкодити та /
або наразити на небезпеку його фізичний стан чи інакше вплинути на здатність грати в хокей.
1.30. Не порушувати умов, зазначених в будь-якому страховому полісі, оформленому на
користь Хокеїста або на користь Клубу, зміст якого було доведено до відома Хокеїста в
письмовому вигляді, а також не займатися ніякою діяльністю і не вчиняти дій, які відповідно до
умов такого поліса можуть позбавити його юридичної сили.
1.31. Брати участь в службових відрядженнях, поїздках на території України і за кордоном,
беззастережно погоджуючись з маршрутами і транспортними засобами, обраними Клубом.
1.32. Постійно перебувати в оптимальній спортивній формі протягом всього хокейного сезону і
бути готовим виступати у всіх спортивних змаганнях.
1.33. З'являтися на навчально-тренувальні заходи в призначені Головним тренером день і час з
дати початку передсезонного збору, встановленої Клубом.
1.34. Прибувати на передсезонний збір у вказане Клубом час і місце і перебувати в хорошій
спортивній формі і фізичному стані.
1.35. Продовжувати регулярні заняття (тренування) в разі тимчасової неможливості брати
участь в змаганнях, в тому числі в період спортивної чи іншої дискваліфікації.
1.36. Не отримувати самому або через своїх родичів і довірених осіб ніяких грошових
винагород чи майнових вигод від будь-яких фізичних або юридичних осіб за досягнення
результату в матчах неспортивним методом або спробу іншим чином вплинути на результат
якого-небудь спортивного змагання або серії матчів, негайно повідомляючи про подібні факти
Головному тренеру або керівнику Клубу.
1.37. Не укладати самостійно або через третіх осіб без письмової згоди Клубу будь-які
спонсорські, промоутерські або рекламні угоди, що стосуються спортивної діяльності Хокеїста
і Клубу, тобто дії Хокеїста не повинні асоціюватися у споживача рекламної продукції (глядача)
з професійної спортивної діяльністю Хокеїста.
1.38. Утримуватися протягом терміну дії Контракту (з урахуванням будь-якого можливого
продовження терміну його дії) в своїх публічних і приватних виступах від будь-якої критики на
адресу Клубу, його посадових осіб та інших Хокеїстів, що працюють в Клубі.
1.39. Передавати Клубу на період дії Контракту всі права на використання свого зображення,
ПІБ, зразків підпису та почерку, зовнішнього вигляду, стилізованих і фотографічних образів
Хокеїстів в Клубному екіпіруванні, слоганів, висловлювань, популярних виразів та інших
атрибутів персоніфікації в рекламних цілях тільки з символікою Клубу або з використанням
логотипу Клубу, якщо інші умови не встановлені письмовою угодою. При цьому Клуб визнає,
що Хокеїст володіє винятковими правами на свою індивідуальність, включаючи різні види
власного зображення, а Хокеїст визнає, що Клуб володіє винятковими правами на своє ім'я,
емблему та форму, які носить Хокеїст, будучи гравцем Клубу.
1.40. Беззастережно з моменту укладення Контракту надавати Клубу право найняти будь-яку
фірму, людину або корпорацію, а також укласти відповідні договір (угоду) з УХЛ для
виготовлення, поширення (реалізації) та іншого використання зображення Хокеїста в формі
Клубу, включаючи зовнішній вигляд, стилізовані і фотографічні образи хокеїстів в Клубному
екіпіруванні, ПІБ, зразки підпису та почерку, слогани, висловлювання, популярні вирази і інші
атрибути персоніфікації, погоджуватися з тим, що всі права на дані об'єкти у вигляді
фотографії, кіно, відео, в Інтернеті або в електронній формі (включаючи телебачення ) належать
Клубу, включаючи право на вказівку імені Хокеїста. Клубу при цьому надається право
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використовувати дані права для телетрансляцій, документальних фільмів, реклами матчів
Клубу, а також для використання засобами масової інформації в звітах і статтях, програмах до
матчів, довідниках, журналах тощо. При цьому Клуб надає Хокеїстові право за окремим
дозволом на використання назви Клубу (але не емблеми або форми, якщо це заздалегідь не
обумовлено) і того факту, що Хокеїст є (або був в минулому) гравцем даного Клубу.
1.41. Не порушувати прав Клубу на його результати (об'єкти) інтелектуальної власності як
юридичної особи.
1.42. Давати інтерв'ю представникам ЗМІ відповідно до Регламенту з маркетингу і комунікацій
УХЛ. Не допускати невмотивованої відмови від спілкування з представниками ЗМІ. Не
допускати дискредитації Клубу і УХЛ в будь-якій формі в процесі спілкування з пресою.
1.43. Не компрометувати статус Хокеїста і спортсмена в цілому при спілкуванні з
уболівальниками або в їх присутності (не зловживати спиртними напоями, не палити, не
лихословити, не хуліганити) в місцях масового скупчення людей, на командних і Клубних
заходах.
1.44. Не вчиняти дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують
права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси,
національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання,
ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань чи соціальних груп) або
націоналістичні по відношенню до інших Хокеїстів команди, членів їх сімей, а також до
вболівальників і глядачів спортивних змагань.
1.45. Не робити ставки на матчі команди свого клубу у букмекерських конторах, а також не
брати 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.
1.46. Дотримуватися вимоги щодо дресс-коду, затвердженого керівництвом Клубу для
Хокеїстів, що знаходяться в розташуванні команди або в складі команди під час проведення
командних та Клубних заходів.
ГЛАВА 3. СТАТУСИ ХОКЕЇСТІВ
Стаття 6. Види статусів Хокеїстів
1. Хокеїст може мати такі статуси:
1.1. «Чинний Контракт».
1.2. «Вільний агент».
1.3. «Іноземний гравець».
1.4. «Орендований гравець».
Стаття 7. Статус Хокеїста «Чинний Контракт»
Хокеїст, який має укладений з Клубом і зареєстрований в УХЛ Контракт, набуває статусу
«Чинний Контракт» з моменту реєстрації цього Контракту в УХЛ.
Стаття 8. Статус Хокеїста «Вільний агент»
1. Хокеїст набуває статусу «Вільний агент» в наступних випадках:
1.1. Якщо Контракт Хокеїста закінчився і у нього відсутній контракт на новий сезон (сезони) зі
своїм Клубом.
1.2. Якщо Контракт Хокеїста з попереднім Клубом було розірвано за згодою сторін.
2. Хокеїст, отримавши статус «Вільний агент», має право вести переговори з будь-яким
Клубом. Його колишній Клуб втрачає пріоритетне право на укладення нового Контракту.
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3. Термін Контракту, що укладається з хокеїстами, які мають статус «Вільний агент», не може
бути меншим, ніж до кінця поточного сезону.
Стаття 9. Статус «Іноземний гравець»
1. Відносно Клубу УХЛ Хокеїст має статус «Іноземний гравець», якщо він не заявлений як
громадянин України.
2. Статус «Іноземний гравець» визначається один раз на сезон в момент заявки Хокеїста
Клубом і не може змінюватися після початку Чемпіонату.
Ст. 10. Статус «Орендований гравець»
1. В Чемпіонаті дозволяється тимчасовий перехід із Клуба в Клуб (оренда) без розриву
контракту з основним Клубом.
2. Орендований Хокеїст має ті самі права й обов’язки, що й інші Хокеїсти.
3. Передача Хокеїста в оренду оформлюється двостороннім договором між Клубами. В даному
договорі оговорюються умови оренди, строки її початку за закінчення, а також можливість
брати участь у матчах проти попереднього Клубу. Договір оренди Хокеїста до УХЛ не
надається.
4. Договір оренди укладається на строк не менше 30 (тридцяти) календарних днів.
5. Строк дії тимчасового переходу (оренди) Хокеїста не може тривати довше терміну дії його
контракту з Клубом.
6. Строк дії тимчасового переходу (оренди) Хокеїста може бути продовжений за взаємною
згодою сторін.
7. Клуби мають право продовжити строк дії тимчасового переходу (оренди) Хокеїста до
завершення строку дії чинної оренди.
8. Відповідно до договору оренди Клуб-орендодавець має право повернути Хокеїста завчасно з
власної ініціативи або з ініціативи Клубу-орендаря, якщо така можливість передбачена
договором оренди, але не раніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів з моменту оформлення
тимчасового переходу.
9. Клуб-орендодавець має надати Клубу-орендарю медичну картку (у випадку наявності) та
копію індивідуального або командного страхового поліса на орендованого Хокеїста.
ГЛАВА 4. КОНТРАКТИ
Стаття 11. Контракт Хокеїста
1. Контракт є двосторонньою угодою про встановлення трудових відносин між Клубом і
Хокеїстом, що визначає належність Хокеїста до фізкультурно-спортивної організації (Клубу).
2. Контракт повинен бути укладений за типовою формою, затвердженою УХЛ. Типова форма
Контракту Хокеїста УХЛ набуває статусу локального нормативного акту УХЛ. Контракти,
відмінні від типової форми, до реєстрації в УХЛ не приймаються і претензії по ним не
розглядаються.
3. Термін дії будь-якого Контракту не може бути меншим, ніж до кінця поточного сезону. Під
сезоном розуміється період з дати початку передсезонного збору до 30 квітня 2020року.
4. Контракт повинен закінчуватися 30 квітня 2020 року, що завершує термін дії Контракту.
5. Перед підписанням Контракту Хокеїст і Клуб повинні уважно вивчити його текст для того,
щоб бути впевненими, що всі умови і зобов'язання, обумовлені раніше, включені в Контракт, і
його зміст, і трактування зрозумілі сторонам.
6. Контракт містить положення взаємних домовленостей між Хокеїстами і Клубом.
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7. Жоден Хокеїст не має права брати участь в змаганнях, що проводяться УХЛ, без наявності
Контракту з Клубом, зареєстрованого в УХЛ.
8. Контракт, підписаний між Клубом і Хокеїстом, повинен бути направлений в УХЛ після його
підписання (електронною поштою). Оригінал Контрактів повинен бути наданий для реєстрації
протягом семи днів після його направлення електронною поштою.
9. У частині регулювання трудових відносин Контракт вступає в силу з моменту його
підписання сторонами за умови позитивного результату попереднього медичного огляду
(обстеження) Хокеїста Клубом. В частині регулювання спортивних та інших відносин, що
випливають з локальних нормативних актів УХЛ, Контракт вступає в силу з моменту його
реєстрації в УХЛ.
10. Якщо Договір не буде зареєстрований в УХЛ, то письмове повідомлення про таке рішення
повинно бути відправлено до Клубу (електронною поштою) протягом двох днів з моменту
прийняття рішення. У повідомленні має бути зазначено підстави, за якими УХЛ не може
затвердити чи зареєструвати даний Контракт.
11. Хокеїст не має права укладати Контракти Хокеїста з двома і більше Клубами одночасно.
12. Контракт складається в трьох примірниках, які підписуються посторінково. Контракт
реєструється в УХЛ. Після процедури реєстрації по одному примірнику Контракту
повертається сторонам, а третій примірник залишається на зберіганні в УХЛ.
13. Клуб і Хокеїст не мають право укладати новий Контракт до закінчення терміну дії чинного,
за виключенням укладання Контракту з Клубом, з яким Хокеїст перебуває у трудових
відносинах (має діючий Контракт).
Стаття 12. Умови оплати праці
1. За належне виконання Хокеїстом передбаченої Контрактом трудової функції і інших
обов'язків, визначених трудовим законодавством України, Клуб виплачує Хокеїстові заробітну
плату в розмірі не менше мінімального, встановленого законодавством України про працю.
2. Заробітна плата виплачується як оклад (посадовий оклад), що є фіксованим розміром оплати
праці Хокеїста, за виконання ним трудових (посадових) обов'язків певної складності за
календарний місяць без обліку компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат.
3. Розмір щомісячного окладу визначається за згодою між Клубом і Хокеїстом.
4. Щорічна основна оплачувана відпустка і відпустка без збереження заробітної плати
надається в порядку і розмірі, встановленому законодавством України про працю.
5. Заробітна плата в Клубах УХЛ повинна фіксуватися, нараховуватися і виплачуватися тільки в
національній валюті України, тобто в гривні, для всіх Хокеїстів незалежно від їх громадянства.
6. Розпорядчим документом Керівника Клубу Хокеїстові можуть бути компенсовані витрати на
оплату послуг житлово-комунального господарства, витрати по найму та оренди житла, витрати
на санаторно-курортне лікування, на придбання ліків, отримання платних послуг медичних
установ.
Стаття 13. Дострокове розірвання Контракту Хокеїста з ініціативи Клубу
1. Дострокове розірвання Договору з ініціативи Клубу здійснюється у випадках, передбачених
законодавством України про працю та положеннями самого Контракту, в тому числі з підстав,
що належать до дисциплінарних, у наступних випадках:
1.1. Систематичного невиконання Хокеїстом без поважних причин обов'язків, покладених на
нього Контрактом або правил внутрішнього розпорядку Клубу, якщо до Хокеїста раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
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1.2. Прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин.
1.3. Появи Хокеїста на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного
сп'яніння.
1.4. Спортивної дискваліфікації Хокеїста на термін шість і більше місяців.
1.5. Використання Хокеїстом, в тому числі одноразового, допінгових засобів і (або) методів,
виявлене при проведенні допінгового контролю.
1.6. Розголошення конфіденційної інформації, що стала відомою Хокеїстові в зв'язку з
виконанням ним трудових обов'язків.
1.7. Здійснення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника,
заставленого вироком суду, що набрав законної сили, або постанови органу, до компетенції
якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського
впливу.
1.8. Надання Хокеїстом Клубу підроблених документів при укладенні Контракту.
2. При достроковому розірванні Контракту з ініціативи Клубу Хокеїстові виплачується
заробітна плата за фактично відпрацьований час і вихідну допомогу в випадках і розмірі,
передбачених трудовим законодавством України а також здійснюються інші фінансові
розрахунки між Клубом і Хокеїстом, передбачені локальними нормативними актами Клубу.
3. Дострокове розірвання Контракту з ініціативи Клубу оформлюється відповідно до вимог
трудового законодавства України. Відповідний лист і наказ повинні бути направлені в УХЛ
протягом трьох днів після їх підписання, в тому числі електронною поштою.
Стаття 14. Дострокове розірвання Контракту Хокеїста з ініціативи Хокеїста
1. Дострокове розірвання Контракту з ініціативи Хокеїста здійснюється у випадках,
передбачених трудовим законодавством України та положеннями самого Контрактом.
2. При достроковому розірванні Контракту з ініціативи Хокеїста, Хокеїстові виплачується
заробітна плата за фактично відпрацьований час і вихідну допомогу в випадках і розмірі,
передбачених трудовим законодавством України а також здійснюються інші фінансові
розрахунки між Клубом і Хокеїстом, передбачені локальними нормативними актами Клубу.
3. Дострокове розірвання Контракту з ініціативи Хокеїста оформлюється відповідно до вимог
трудового законодавства України. Відповідний лист і наказ повинні бути направлені в УХЛ
протягом трьох днів після їх підписання, в тому числі електронною поштою.
Стаття 15. Розірвання Контракту Хокеїста за угодою сторін
Дострокове розірвання Контракту за згодою сторін оформляється додатковою угодою.
Підписана сторонами Угода повинна бути направлена в УХЛ електронною поштою протягом
трьох днів після її укладання.
ГЛАВА 5. УМОВИ І ВИМОГИ ДО КЛУБУ
Стаття 16. Умови допуску Клубу до Чемпіонату
1. До участі в Чемпіонаті допускаються команди Клубів, які уклали з УХЛ Договір про участь у
Чемпіонаті та виконали умови, передбачені Договором та чинним Регламентом до початку
Чемпіонату.
2. Хокейний клуб, що має намір брати участь в Чемпіонаті, має в термін до 26 серпня 2019 року
надати в УХЛ два примірника підписаного зі свого боку договору і наступні документи:
2.1. Рішення органу управління Клубу про участь команди в Чемпіонаті і фінансові гарантії
такої участі (гарантійний лист).
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2.2. Копію договору оренди спортивної споруди, яка відповідає вимогам Регламенту УХЛ та
має можливість проведення всіх «домашніх» матчів команди Клубу в Чемпіонаті, на весь
термін Чемпіонату, завірену власником цієї спортивної споруди, і в якому включений пункт про
виконання власником спортивної споруди вимог Положення про порядок підготовки
спортивних споруд для проведення масових заходів, в тому числі Чемпіонату України з хокею.
2.3. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, яка повинна містити передбачені
законом відомості про Клуб станом не раніше 1 липня поточного року, в якій повинно бити
вказано, в тому числі, що Клуб не перебуває в стадії процедури банкрутства або ліквідації.
2.4. Копію документа про права Клубу на товарний знак (емблему Клубу), що дозволяє Клубу
його використання в майбутньому сезоні.
2.5. Лист про відсутність боргів перед Хокеїстами і тренерами станом на 1 вересня 2019 року за
підписом керівника та головного бухгалтера Клубу.
3. У разі порушення Клубом початкового терміну подання в УХЛ комплекту документів,
визначених чинним Регламентом, а також у разі подання неповного або неналежного комплекту
документів, УХЛ має право надати Клубу відстрочку для подання повного і належного
комплекту документів.
4. Відстрочка може бути надана один раз і на строк не більше десяти календарних днів від
первісно визначеного терміну.
5. Якщо в останній з встановлених термінів Клуб не надасть в УХЛ повного і належного
комплекту документів, визначених цією статтею, на розгляд Наглядової ради УХЛ виноситься
питання про недопущення (зняття) команди до Чемпіонату.
ГЛАВА 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ
Стаття 17. Права Клубу відносно Хокеїстів
1. Клуб має право на:
1.1. Укладення, зміну і розірвання Контракту, регулювання праці Хокеїста, виключно в порядку
і на умовах, передбачених законодавством України про працю, Законом України «Про фізичну
культуру і спорт», іншими нормативно-правовими актами, що містять норми трудового права.
1.2. Припинення договору на підставі використання Хокеїстом, в тому числі одноразовому,
допінгових засобів та / або методів, виявленого при проведенні допінгового контролю в
порядку, встановленому відповідно до законодавства України.
1.3. Заохочення і покарання Хокеїста згідно з Положенням про преміювання та депреміювання,
затвердженим в Клубі.
1.4. Проведення комплексних та індивідуальних заходів з метою поліпшення здоров'я і
функціональних можливостей Хокеїста.
1.5. Надання харчування Хокеїстам, соціально-побутового обслуговування, забезпечення їх
житловим приміщенням, компенсацію транспортних витрат.
1.6. Оплату навчання Хокеїста в освітніх установах.
1.7. Встановлення в підготовчий і змагальний періоди додаткових розумних правил, що не
суперечать чинному законодавству України, вимогам Регламентів УХЛ, угодами.
1.8. Вимагання від Хокеїста виконання ним трудової функції і дбайливого ставлення до майна
Клубу, дотримання Хокеїстом правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.9. Залучення Хокеїста до матеріальної, трудової дисциплінарної, спортивної дисциплінарної
відповідальності відповідно до чинного законодавства України, Дисциплінарного Регламенту,
інших локальних нормативних актів УХЛ, рішень Спортивно-дисциплінарного комітету УХЛ.
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1.10. Вимагання відшкодування шкоди, заподіяної Хокеїстом і компенсацію моральної шкоди в
порядку, встановленому законодавством України.
1.11. Вимагання і отримання через відповідні інстанції МФХ, ФХУ, УХЛ, заборони для
Хокеїста виступати за будь-який інший Клуб України або іншої країни. Дані умови ніяким
чином не обмежують права Клубу на виставлення будь-яких інших претензій Хокеїстові.
Стаття 18. Обов'язки Клубу
1. Клуб зобов'язаний:
1.1. Відповідно до умов укладеного Контракту:
1.1.1. забезпечувати проведення навчально-тренувальних заходів та участь Хокеїста в
спортивних змаганнях під керівництвом Головного тренера (тренерів);
1.1.2. забезпечувати страхування життя і здоров’я Хокеїста.
1.2. Надавати Хокеїстові роботу за обумовленою Контрактом трудової функції, забезпечувати
відповідні умови праці, в тому числі видаючи Хокеїстові необхідне спортивне екіпірування,
інвентар, обладнання тощо.
1.3. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати Хокеїстові заробітну плату відповідно до умов
Контракту.
1.4. Забезпечувати безпеку праці, дотримання вимог з охорони праці, правил техніки безпеки,
виробничої санітарії, протипожежної охорони.
1.5. Відсторонити Хокеїста від участі в спортивних змаганнях в випадках:
1.5.1. спортивної дискваліфікації Хокеїста;
1.5.2. іншої дискваліфікації або заборони Хокеїстові за рішенням або ухвалою Спортивнодисциплінарного комітету УХЛ.
1.6. Забезпечувати в період відсторонення Хокеїста від участі в спортивних змаганнях його
участь в навчально-тренувальних та інших заходах по підготовці до спортивних змагань.
1.7. Направляти Хокеїста за викликами ФХУ в збірні команди України для участі в навчальнотренувальних та інших заходах по підготовці до спортивних змагань, для безпосередньої участі
в міжнародних офіційних спортивних заходах в складі збірних команд, а також направляти
Хокеїста із статусом «Іноземний гравець», за викликом національній федерації (асоціації) його
країни в збірну команду відповідно до норм Трансферного Регламенту МФХ.
1.8. При відмові відпустити Хокеїста для виступів за збірну команду в силу стану його здоров'я,
він повинен пройти медичне обстеження відповідно до норм Трансферного Регламенту МФХ.
1.9. Зберігати за Хокеїстом місце роботи (посаду) і середній заробіток на час відсутності
Хокеїста на робочому місці в зв’язку з проїздом до місця розташування збірної команди і
зворотно, а також у зв'язку з участю в спортивних заходах в складі збірної команди. Витрати на
дорогу спортсмена до місця розташування збірної команди України (збірної команди іншої
країни) і зворотно, інші витрати, пов'язані з їх участю в спортивних заходах в складі зазначеної
команди, здійснюються за рахунок організації, що викликає Хокеїста.
1.10. В якості приймаючої сторони компенсувати Хокеїстові транспортні витрати при прийомі
його в Клуб.
1.11. Надавати Хокеїстові щорічну оплачувану відпустку та відпустку без збереження
заробітної плати відповідно до вимоги трудового законодавства України.
1.12. Проводити попередній і періодичні медичні огляди (обстеження) Хокеїста, складаючи
медичні висновки про стан здоров'я і придатність Хокеїста для виконання трудових функцій.
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1.13. Будучи податковим агентом Хокеїста відповідно до законодавства України, своєчасно і
повністю обчислювати, утримувати та перераховувати до відповідних структур всі податки і
збори з доходів, отриманих Хокеїстом за Контрактом.
1.14. На період тимчасової непрацездатності гарантовано виплачувати Хокеїстові допомогу в
розмірі і на умовах, передбачених чинним законодавством України.
1.15. При отриманні Хокеїстом травми в ході гри, при переїздах з командою, службового
відрядження, службової поїздки від Клубу, а також на навчально-тренувальних заняттях
оплачувати Хокеїстові в установленому порядку госпіталізацію, аж до виписки, за умови, що
лікарня і лікар визначені Клубом.
1.16. У повному обсязі виконувати фінансові зобов'язання перед УХЛ у встановлені строки.
1.17. При змінах відомостей про Клуб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, або інших змінах у керівництві Клубу протягом п'яти календарних днів направляти в УХЛ
відповідну інформацію разом із копіями відповідних документів.
1.18. Не вести переговорів з Хокеїстами, що мають чинні Контракти з іншими Клубами УХЛ.
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 19. Вступ Правового Регламенту в силу
Цей Регламент набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами учасників
УХЛ і діє до моменту затвердження нового Регламенту УХЛ.
Стаття 20. Відповідальність за невиконання вимог Регламенту
У разі невиконання або неналежного виконання вимог цього Регламенту Хокеїстами,
тренерами, іншими офіційними особами Клубу, на Клуб можуть бути накладені санкції
відповідно до норм Дисциплінарного Регламенту.
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