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ПРОТОКОЛ № 19 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «20» липня 2019 р. 
 
 
Дата проведення зборів: «20» липня 2019 р.  
 
ПРИСУТНІ: 7 (Сім) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Зайцев Б.Л., 
Лисенко А.В., 
Марикуца Т.В.. 
Також на зборах Комітету Мастерс присутній О.Єсипенко. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Відповідь на запит FINA з приводу підтвердження реєстрації О.Савчука. 

2. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Відповідь на запит FINA з приводу підтвердження реєстрації 

О.Савчука. 

 

Слухали: С.Крота, який доповів про запит FINA стосовно підтвердження 

реєстрації О.Савчука та пояснив всю хронологію подій за останні два місяці, які 

пов’язані з реєстрацією Савчука на чемпіонат світу 2019. Також повідомив про те, 

що ліцензія, надана їм при реєстрації, належала клубу «Енергоатом» та термін її 

дії сплинув в 2017 році.  

В свою чергу, клуб «Євро-Львів», за який намагався зареєструватись О.Савчук, за 

наданням йому ліцензії ФПУ для участі в офіційних міжнародних змаганнях ніколи 

не звертався.  

Слухали: О.Єсипенка  та О.Єранцеву, які нагадали про події 2018 року в Словенії, 

так само пов’язані з наданням О.Савчуком не нормативних документів та про 

проблеми з реєстрацією на чемпіонат світу FINA 2017 року в м.Будапешт. 

О.Єранцева запропонувала не підтверджувати реєстрацію О.Савчука. 



Слухали: А. Лисенка, який повністю погодився з висловленими думками та 

повідомив, що мав розмову з Савчуком сьогодні та не може зрозуміти, чому він не 

звертається до Комітету Мастерс, та взагалі його дії та відношення до ФПУ.   

Слухали: Т.Марикуца, яка звернула увагу на те, що всі спортсмени давно 

прийняли та виконують правила та норми ФПУ, запропоновані Комітетом Мастерс, 

і ні в кого немає з цим проблем.  

Слухали: Б.Зайцева, який підтримав пропозицію О.Єранцевої тому, що ця 

ситуація може спровокувати інших спортсменів на будь-які дії в обхід правил та 

нормативів ФПУ.   

Слухали: І Хіменка, який підтримав позицію О.Єранцевої, О.Єсипенка та інших 

членів Комітету. 

В зв’язку з відсутністю інших пропозицій С.Крот виніс питання на голосування: 

«Не підтверджувати» FINA реєстрацію О.Савчука. 

 

Голосували: «ЗА» - 6 членів Комітету:  
 

Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Зайцев Б.Л., 
Марикуца Т.В.. 
 
Утримався: 1 член Комітету - Лисенко А.В.. 
 

Вирішили: відмовити в підтвердженні реєстрації Савчука Олександра на запит  

FINA в зв’язку з тим, що надана їм ліцензія належить клубу «Енергоатом», а термін 

дії сплинув 31.12.2017 року. І на даний момент жоден клуб та особисто О.Савчук 

не звертались до Комітету Мастерс з приводу надання ліцензії ФПУ для участі в 

офіційних міжнародних змаганнях.  

 

2. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України в Ужгороді. 

 

Слухали: С.Крота. 

 

Вирішили: інформацію прийняти до відома.  

 

 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот оголосив засідання 
закритим.  
 
Голова Комітету  
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ    С.О.Крот 
Секретар Комітету  
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ    О.О.Кутуєва 


