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Дата проведення зборів: «20» жовтня 2015 р.  
Формат проведення зборів: скайп - конференція 
 
ПРИСУТНІ: 5 (П’ять) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Маслій А.Ф.; 
Фріауф Р.І.. 

Збори відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О..  
 
Голова Комітету Крот С.О запропонував затвердити ПОРЯДОК ДЕННИЙ, 
враховуючи пропозиції, які надійшли від Фіауфа Р.І.. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Виконання рішень, прийнятих на попередніх засідання Комітету; 
2. Результати ЧУ з плавання Мастерс по довгій воді 2015 у Львові (18-20 вересня 
2015 року). 
3. Виступ команди України на Європейських Іграх Мастерс 2015 в Ніцці; 
4. Перенос ЧУ з плавання Мастерс по малій воді 2015. 
5. Ліцензування спортсменів Мастерс України; 
6. Обговорення календаря змагань Мастерс на 2016 рік (пропозиції); 
8. Різне. 

Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: результати проведення Чемпіонату України з плавання в 
категорії Мастерс у Львові 18-20 вересня 2015 року. 

Слухали: Фріауф Р. як відповідальний за проведення Чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс 2015 подякував всім, хто був причасний до 
організації цих змагань, та зауважив, що на його думку чемпіонат пройшов на 
високому рівні, незважаючи на погодні умови у другий день змагань, учасники 
залишились задоволеними. Руслан Фріауф підкреслив наявність проблем, з якими 
довелось зіткнутись на етапі підготовки: 



- невідповідність вимог Мінмолодьспорту до регламенту змагань сучасному 
підходу до їх організації; 

- неможливість провести відкритий чемпіонат (як це планувалось раніше) у 
відповідності з затвердженим Мінмолодьспортом регламентом; 

- складнощі з електронною реєстрацією; 
- вихід з ладу електронної системи хронометражу.   

Виступили:  Єсипенко О., який проінформував про те, що були порушені певні 
пункти регламенту ЧУ у Львові: 

- після закінчення термінів подачі заявок були зареєстровані нові учасники; 
- під час проведення змагань учасники змінювали дистанції, дозаявляли нові.  

Олексій Єсипенко підкреслив, що на офіційних змаганнях такого рівня 
вищезазначені порушення є неприпустимими, на зональних змаганнях – це справа 
організаторів.  

Крот С. висловив зауваження стосовно оголошення титулів учасників змагань під 
час стартів: потрібно це робити або для всіх плавців, або ні для кого, а не тільки 
для членів клубу «Євро-Львів» та «Гаврилич Мастерс».  

Єсипенко О. проінформував, як це відбувається на офіційних змаганнях 
професійних плавців та зауважив, що це робота судді-інформатора, який повинен 
зібрати інформацію про учасників ще до початку змагань.  

Маслій А. як член суддівської колегії повідомив, що змагання відбулись на 
належному рівні, всі учасники залишись задоволеними, але деякі недоліки були, їх 
потрібно врахувати.  

Крот С. зауважив, що на цей час немає фінансового звіту про проведення ЧУ у 
Львові, немає звіту про кількість учасників (в різних джерелах вона відрізняється), 
тому необхідно підготувати звіт про змагання в стислий термін.  

Запропоновано: вважати проведення Чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс задовільним, на майбутнє врахувати недоліки організації, не приймати 
заявки та зміни до заявок після кінцевого терміну реєстрації учасників офіційних 
змагань. Фріауфу Р. підготувати звіт про проведення змагань до 20.11.2015 року.  

Голосували: «ЗА» одноголосно. 

Вирішили: вважати проведення Чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс у Львові 18-20 вересня 2015 р. задовільним. Врахувати недоліки 
організації, не приймати заявки та зміни до заявок після кінцевого терміну 
реєстрації учасників майбутніх офіційних змагань з плавання в категорії Мастерс. 

Фріауфу Р. підготувати фінансовий звіт про проведення Чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс 2015 у Львові до 20.11.2015 року та надати його всім 
членам Комітету в електронному вигляді.  

2. Обговорювали:  результати виступу українських плавців Мастерс на 
Європейських Іграх Мастерс в Ніцці 1-11.10.2015 року. 



Слухали: Р.Фріауф та інші члени Комітету висказали свої привітання українським 
спортсменам з нагоди вдалого виступу на Європейських Іграх в Ніцці та оцінили 
його як вагомий вклад в розвиток плавання Мастерс в Україні.  

Виступили: С.Крот повідомив про наступне: незважаючи на те, що ці важливі 
міжнародні змагання є в ЄКП Мінмолодьспорту України та працівники Міністерства 
поставили задачу підготовки всіх документів, підтверджуючих реєстрацію кожного 
спортсмена української команди плавців для оформленні відрядження на 
Європейські Ігри за позабюджетний рахунок, а також складання детального звіту 
за підсумками змагань, жоден спортсмен української команди Мастерс не отримав 
ніякого фінансування.  

Запропоновано: на майбутнє будувати стосунки з Мінмодольспортом таким 
чином, щоб не звітувати про ті змагання, на які не виділяється фінансування, 
винести це питання на обговорення спортивної спільноти Мастерс під час 
проведення найближчої зустрічі представників клубів Мастерс з представниками 
ФПУ та Міністерства молоді та спорту України.  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: вважати виступ українських плавців Мастерс на Європейських Іграх в 
Ніцці 1-11.10.2015 задовільним. Винести на обговорення спортсменів клубів 
Мастерс питання про майбутні стосунки з Міністерством молоді та спорту України.     
 
3. Обговорювали: Пропозиції щодо термінів проведення та джерел фінансування 
Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс по короткій воді 2015 у м. 
Кременчук. 

Слухали: Єсипенка О., якому було доручено розробити пропозиції щодо 
проведення ЧУ Мастерс по короткій воді 2015 та з’ясувати можливість його 
проведення в м. Кременчук. Олексій Єсипенко повідомив наступне: 

- можливість проведення ЧУ по короткій воді  в м. Кременчук існує при 
перерахуванні 100% передплати на рахунок басейну або при умові 
внесення застави до перерахування коштів за оренду басейну; 

- у зв’язку з фінансовими труднощами, які існують у ФПУ на цей момент, 
важливим є питання фінансового забезпечення змагань. Це питання може 
бути вирішено за рахунок декількох джерел: стартові внески учасників, 
одержання фінансування від Мінмолодьспорту та деякої економії на 
нагородній атрибутиці в випадку проведення ЧУ в форматі командної 
першості;  

- дата проведення ЧУ по короткій воді може бути призначена не раніше ніж на 
кінець листопада – початок грудня 2015 року. 

 

Виступили: А.Маслій, який запропонував в якості варіанту внесення задатку 
укладення договору поворотної фінансової допомоги. 
Кухарєв І., який запропонував для проведення ЧУ по короткій воді 5-6 грудня 2015 
року.  
Фріауф Р., який попросив пояснити, що означає «формат командної першості».  
Єсипенко О. повідомив, що цей формат передбачає формування команд з 7 осіб 
по одному у віковій категорії. Від одного клубу може бути представлено декілька 
команд. В залік команди зараховуються очки за системою Феоктістова за три 



обраних учасником старта та всі естафети. За сумою балів команди визначається 
переможці. Але можна проводити змагання і в звичайному стандартному форматі.  
 
Запропоновано: Крот С. висловив пропозицію доручити Єсипенко О.  підготувати 
пропозицію по проведенню ЧУ по короткій воді 2015 в форматі командної першості 
та ознайомити з нею спочатку членів Комітету, а надалі представників клубів 
Мастерс для прийняття остаточного рішення.  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: встановити датою проведення Чемпіонату України з плавання Мастерс 
по короткій воді 5-6 грудня 2015 року; доручити Єсипенко О. підготувати 
пропозицію по проведенню ЧУ по короткій воді 2015 в форматі командної першості 
та ознайомити з нею членів Комітету та представників клубів Мастерс для 
прийняття остаточного рішення. 
 
4. Обговорювали: ліцензування спортсменів Мастерс України. 
 
Слухали: Фріауфа Р.І., який повідомив, що ліцензування спортсменів Мастерс 
України потребує складання реєстру спортсменів.  

Виступили: Єсипенко О.В., який наголосив на тому, що цей реєстр та вся система 
ліцензування повинна бути налаштована таким чином, щоб мати можливість її 
підключення під час проведення змагань. Р.Фріауф відповів, що все знаходиться у 
відповідності програмному забезпеченню, яке використовується під час 
проведення змагань. У зв’язку з тим, що існують сумніви з вирішенням цього 
питання запропоновано звернутись до ФПУ з метою з’ясування відповідності 
програмного забезпечення програмі, яку планується використовувати для 
ліцензування спортсменів.  

О.Єсипенко також зазначив, що на даному етапі є складнощі з тим, що зараз 
спортсмени іноді виступають за різні клуби, в тому числі у міжнародних змаганнях. 
Для врегулювання цього питання можна ввести річний регламент затверджений 
ФПУ, який обмежить перехід спортсменів з одного клубу до іншого.  

Також важливою умовою складання реєстру спортсменів-плавців Мастерс є 
отриманні від кожного згоди на обробку персональних даних.  

Запропоновано:  Р. Фріауфу подати пропозиції по розробці програми 
ліцензування спортсменів руху «Мастерс» України з визначенням обсягів 
фінансування та термінів її впровадження. З’ясувати у ФПУ відповідність 
програмного забезпечення, яке застосовується під час проведення змагань,  
програмі, яку планується використовувати для ліцензування спортсменів. 

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: Р. Фріауфу подати пропозиції по розробці програми ліцензування 
спортсменів руху «Мастерс» України з визначенням обсягів фінансування та 
термінів її впровадження. З’ясувати у ФПУ відповідність програмного 
забезпечення, яке застосовується під час проведення змагань,  програмі, яку 
планується використовувати для ліцензування спортсменів. 



 
5. Обговорювали: календар змагань з плавання Мастерс на 2016 рік (пропозиції). 

Слухали: Крота С., який повідомив про те, що на даний момент приймати рішення 
стосовно календаря змагань Мастерс на 2016 рік не має можливості в зв’язку з тим 
фінансовим станом, який існує в ФПУ. Складено та подано в Мінмолодьспорту 
затверджений на минулому засіданні проект календаря Мастерс на 2016 рік.  

Виступили:  Кухарєв І. запропонував подати на розгляд ФПУ календар змагань не 
тільки офіційних, а й зональних, та наполягати на фінансуванні всіх змагань 
календаря Мастерс у 2016 році, а також запросити на засідання Комітету 
представників Мастерс в Президії ФПУ Фесенка С.Л. та Золотька В.Є. 

С.Крот зауважив, що Комітет не може приймати таке рішення в поточний момент, 
в зв’язку з тим, що обсяги фінансування руху Мастерс у 2016 році невідомі. 
Виходячи з того, що бюджет ФПУ на 2015 рік було затверджено у квітні 2015 року, 
планувати проведення перших змагань Мастерс раніше квітня 2016 року не має 
сенсу. Крім того, якщо ФПУ та Мінмолодьспорту буде виділено достатньо коштів 
для проведення офіційних змагань та будуть залишатися вільні кошти, ніхто не 
буде заперечувати проти їх направлення на фінансування зональних змагань 
Мастерс.  

Незважаючи на те що в проекті бюджету Мастерс, складеного Головою Комітету 
Мастерс, була зазначена набагато більша сума, Комітет отримав фіксовану суму з 
загального бюджету ФПУ.   

Фріауф Р. озвучив пропозицію про скликання позачергової Конференції ФПУ у 
зв’язку з відсутністю фінансування, скороченим бюджетом Мастерс, який було 
прийнято на 2015 рік, та іншими питаннями та запропонував Комітету її ініціювати. 

Крот С. зазначив, що питання скликання позачергової Конференції не є 
компетенцією Комітету, а є компетенцію обласних осередків ФПУ, тому немає 
сенсу його обговорювати.  

Єсипенко О. запропонував всім, хто не читав Статут ФПУ, ознайомитись з ним, 
тільки після цього піднімати такі питання. А також підкреслив, що у всієї спільноти 
Мастерс є два представники в Президії ФПУ, які мали би відстоювати інтереси 
спортсменів Мастерс.  

Фріауф Р. поставив питання, чому Голова Комітету Крот С. не був присутній на 
Президії ФПУ, на якій затверджувався бюджет, та не відстоював його.  

Крот С. підкреслив, що не є членом Президії, та його ніхто не запросив на 
засідання Президії, тому що в її складі є два представники руху Мастерс – Фесенко 
С.Л. та Золотько В.Є.. 

Есипенко О. звернув увагу Комітету на те, що Фесенко С.Л. не з’являється на 
засідання Президії ФПУ на протязі усього поточного року, і про це всім відомо, а 
Золотько В.Є. залишив засідання Президії ще до початку обговорення питання 
прийняття бюджету Мастерс, доказом чого є відеозапис. Тому незважаючи на те, 
що питання прийняття бюджету Мастерс в складі загального бюджету ФПУ має 
велике значення, відстоювати його на засіданні Президії ФПУ було нікому.  



Крот С. зазначив, що ті представники, яким було доручено представляти інтереси 
всіх спортсменів Мастерс, не виконали свої функції, а Фесенко С.Л. взагалі ігнорує 
засідання Президії, але це вже інше питання, яке планувалось розглянути в 
«Різному», але якщо обговорення дійшло до нього зараз, підтримав його розгляд.  

На підставі всього вищезазначеного Єсипенко О. підняв питання про припинення 
функцій Фесенка С.Л. в складі Президії ФПУ як представника Мастерс. 

Кухарєв І. заперечив,  та наголосив, що рішення про введення до складу Президії 
Фесенка С.Л. приймалось представниками клубів Мастерс, тому й про відкликання 
зі складу Президії повинні приймати представники клубів.   

Крот С. відповів Кухарєву І. та повідомив, що кандидатура Фесенка С.Л. була 
запропонована саме їм два роки тому і за складання бюджету та виконання 
календаря Мастерс відповідає Комітет, тому він має право виказати недовіру 
представникам Мастерс в Президії, які цей бюджет не відстоюють та навіть не 
з‘являються на її засідання.   

Фріауф Р. погодився з неприпустимістю відсутності на Президії представників від 
Мастерс та підкреслив, що за його інформацією Фесенко С.Л. запропонував 
Президії ФПУ спілкування в форматі скайп конференції, а також нагадав Кроту С. 
про те, що він (Фріауф. Р.) був категорично проти Фесенка С.Л., як представника 
від Мастерс в Президії ФПУ, коли Крот С. лобіював цю кандидатуру під час 
голосування у жовтні 2013 року. Також Фріауф Р. виказав сумнів щодо 
компетентності Комітету Мастерс при прийнятті рішення про відкликання Фесенка 
С.Л. зі складу Президії ФПУ, на що Крот С. пояснив: якщо ми перевищуємо свої 
повноваження, то нас в цьому питанні перевірить юридичний відділ ФПУ, а також 
пообіцяв особисто звернутись до юристів ФПУ з проханням перевірити 
правомірність даного рішення.  

Єсипенко О. зазначив що, у Статуті ФПУ існують два пункти та процитував статті 
Статуту ФПУ:  
 

5.4.3. Присутність на засіданнях Президії членів Президії є обов’язковою. 

5.4.4. Президія може припинити повноваження свого члена до наступної 

Конференції, якщо він неодноразово (чотири і більшеразів) не приймав участі в 

засіданні Президії. 

Маслій А. запропонував: закінчити обговорення  та поставити на голосування 
питання про відкликання повноважень члена Президії ФПУ Фесенка С.Л. як 
представника Мастерс згідно статтей Статуту за невиконання своїх обов’язків.  

Голосували: голосували «ЗА» відкликання повноважень Фесенка С.Л. у складі 
Президії ФПУ три члени Комітету Мастерс: 
Крот С.О. 
Єсипенко О.В. 
Маслій А.Ф. 
«ПРОТИ»  проголосували два члени Комітету Мастерс: 
Фріауф Р.І. 
Кухарєв І.А. 



Рішення  прийнято за більшістю голосів. 

Вирішили: звернутись до Президії ФПУ з проханням припинити повноваження 
члена Президії ФПУ Фесенка С.Л. згідно статей Статуту ФПУ 5.4.3 та 5.4.4 за 
невиконання своїх обов’язків та систематичною відсутністю (більше чотирьох 
разів) на засіданнях Президії ФПУ. 

6. Обговорювали: фінансування руху Мастерс на протязі 2013 -2015 років. 

Слухали: Маслія А., який зачитав інформацію по фінансуванню руху Мастерс за 
2014-2015 роки з зазначенням статей витрат та відповідальних осіб. 

Виступили:  Крот С.,Кухарєв І., з запитаннями та уточненнями напрямків деяких 
витрат.  

Запропоновано: доручити Маслію А. підготувати інформацію по фінансуванню 
руху Мастерс за 2013-2015 роки та ознайомити з нею всіх членів Комітету в 
електронному форматі.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: доручити Маслію А. підготувати інформацію по фінансуванню руху 
Мастерс за 2013-2015 роки та ознайомити з нею всіх членів Комітету в 
електронному форматі.   

7. Обговорювали: виконання рішень, прийнятих на попередніх засідання 
Комітету. 

Слухали: Крота С., який повідомив, що станом на поточний момент всі прийняті 
Комітетом рішення були виконані крім рішення про програму ліцензування 
спортсменів Мастерс. Тому необхідно приділити цьому питанню увагу, розпочати 
роботу в цьому напрямку.    

Виступили:  Фріауф Р., Маслій А..  

Запропоновано: Фріауфу Р. підготувати всю необхідну інформацію та надати 
конструктивні пропозиції щодо програми ліцензування спортсменів Мастерс в 
стислі терміни.    

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: доручити Фріауфу Р.І. підготувати всю необхідну інформацію та надати 
конструктивні пропозиції щодо програми ліцензування спортсменів Мастерс в 
стислі терміни.    

 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот Станіслав 
Олександрович оголосив збори закритими.  

 
Голова Комітету  



ветеранського руху «Мастерс» ФПУ    С.О.Крот 
 
Секретар        О.О.Кутуєва 
  

 


