
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 22 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Івано-Франківськ                                                                 «18» червня 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «18» червня 2017 р.  
 
ПРИСУТНІ: 4 (Чотири) члени Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Маслій А.Ф.. 
Відсутній: 1 (Один) член Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ - 
Фріауф Р.І. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс на відкритій воді в 
м. Івано-Франківськ. 
2. Проект Порядку формування календаря змагань з плавання в категорії Мастерс. 
3. Різне. 
  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс на 
відкритій воді в м. Івано-Франківськ. 
 
Слухали: А.Маслія, який доповів про проведення чемпіонату України з плавання в 
категорії Мастерс на відкритій воді в м. Івано-Франківськ та запропонував вважати, 
що чемпіонат відбувся на задовільному рівні.  
 
Виступили: І.Кухарєв,С.Крот, О.Єсипенко, кожен підтримав думку А.Маслія. 
 
Вирішили: вважати чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс на відкритій 
воді в м.Івано-Франківськ таким, що відбувся на задовільному рівні. 
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 



2. Обговорювали: Проект Порядку формування календаря змагань з плавання в 
категорії Мастерс. 
 
Слухали: С.Крота, який повідомив, що з минулого засідання Комітету Мастерс 
ніяких доповнень, зауважень та пропозицій до проекту Порядку формування 
календаря змагань з плавання в категорії Мастерс не надійшло.  
 
Виступили: О.Єсипенко, який підкреслив, що перечитав проект двічі, та визнав, 
що, на його думку, цей документ не потребує внесення змін та доповнень за 
виключенням однієї смислової помилки (пропущене слово). По суті все викладено 
вірно.  
 
Запропоновано: Прийняти проект Порядку формування календаря змагань з 
плавання в категорії Мастерс в цілому та передати його на розгляд та 
затвердження Президії ФПУ.  
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
Вирішили: Прийняти проект Порядку формування календаря змагань з плавання 
в категорії Мастерс в цілому та передати його на розгляд та затвердження  
Президії ФПУ. 
 
3. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс (басейн 25м) в м. Біла Церква. 
 

Слухали: С.Крота, який повідомив, що необхідно призначити відповідального за 
проведення чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс (басейн 25м) в м. 
Біла Церква та одразу після Чемпіонату світу в Будапешті розпочинати підготовку 
до нього.  
 
Питання обговорено.  

Вирішили: на наступному засіданні Комітету обговорити кандидатури та обрати 
відповідального за проведення чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м) в м. Біла Церква.  

 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 

. 

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


