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МiнiстL]у молодi та спорту Укl]dlнu
п. Жданову I.О.
копiя:
През и денту Асоцiацti[ ветеранiв

спорту Укрd[нu
п. ТкачегIку В.В.

ШановнI[й 1горе олександровичу!
3-го березня в стiнах Мiнiстерства пройшла робоча зустрiч представникiв Клубiв
«Мастерс», Всеукра.і.нсько.і. Асоцiацi.і. плавальних Itлубiв «Мастерс», Асоцiацi.і. ветеранiв спорту

Укра.і.ни, Федерацi.і. плавання Укра.і.ни та Мiнiстерства.

За .і-і. пiдсумками можна зробити висновок, що сторони не прийшjlи до домовленостей.
Позицiя Асоцiацi.і. полягала i полягас в необхiдностi впорядкувати вiдносини через пiдписання

тристороннього договору мiж Мiнiстерством, ФПУ та Асоцiацi€ю з метою розвитку руху
«Мастерс» на територi.і. Укра.і.ни.

Аргументами на користь цiс.і. пропозицi.і. с системна робота Асоцiацi.і. з розвитку

Календаря «Мастерс». Впродовж 2014-2017 рокiв бут1о проведено бiльше 60-ти змагань пiд
егiдою Асоцiацi.і. i3 загальною кiлькiстю учасникiв понад 8 тис. за чотири роки. Bci цi старти

були органiзованi без державно.і. пiдтримки за рахунок коштiв органiзаторiв змагань та .і.х

учасникiв. На противагу цьому руху ФПУ, а слiдом за нею i Мiнiстерство, регулярно
дистанцiюються вiд будь-яко.і. допомоги в органiзацi.і. i проведеннi даних заходiв, тим самим
порушуючи вимоги ст. 6, 22 (Закон Укра.і`ни «Про фiзичну культуру i спорт»), в яких йдеться

мова про пiдтримку роботи громадських спортивних органiзацiй, в тому числi i ветеранiв

спорту. За цей перiод ФПУ i Мiнiстерством за рахунок бюджетних коштiв було проведено для
спортсменiв-ветеранiв 11 стартiв, якi носять нарочито альтернативний характер, що iстотно
знижус .і.х масовiсть i авторитет.

Сторiнка 1 з 3

Украіна, О1054, м КиIв, вул. Воровського, 34-Г
Ukгаіпе, 01054, Куіv, Vогоvskоgо Stг„ 34-Н
тел,+380676734796.+З80322430304
tеl:+38o676734796,+З8032243o3o4
ідентифікацій+tий код' 39ОО1б82
|D NumЬег 39001682

громАдськА сп ілкА

рUвL'с UNIoN

всЕукрАТнськА Асоц!Ація

UкRАINIАN АSSосIАтIоN

ппАвАл ьних кпуБі в

oF §w'ммING сLUвs

«мАстЕрс»

Ёil_-_-

«мАsтЕRs»

З 2018 року повноваження, делегованi Мiнiстерством Федерацi.і. плавання Укра.і.ни,

звелися до об`сднання в однiй посадовiй особi (Власкову А.А.) функцiй розвитку плавання,
ветеранського руху i спорту «Мастерс» як в Мiнiстерствi, так i в ФПУ. Такий стан справ

небезпечний вiдсутнiстю альтернативних пiдходiв i поглядiв, іцо неминуче буде призводити до

одностороннiх оцiнок i, як наслiдок, до порушень i в подальшому невиконання ст. 6, ст. 20 i 22
Закону «Про фiзичну культуру i спорт» як з боку Мiнiстерства, так i з боку ФПУ, формувати

конфлiкт мiж органами держуправлiння, спортивним рухом i спортивними громадськими
органiзацiями.
Такi тенденцi.і. iлюструс лист Кjlубу ветеранiв плавання та спорту «Гаврилич Мастерс»
№ 05 вiд 7 березня 2018 р., адресований до Мiнiстерства. Спецiалiсти Асоцiацi.і. та клуби, якi

входять до .і-і. складу, повнiстю роздiляють викладене в листi занепоко€ння щодо рiвня участi
Мiнiстерства в органiзацi.і. 7-х Всеукра.і.нських 1гор пам'ятi М.М. Баки з плавання i обуренi

пiдходами стосовно примусового членства в ФПУ для допуску на Чемпiонати свiту i €вропи
спортсменiв категорi.L. «Мастерс».

Тенденцiя несправедливого i

вибiркового пiдходу до пiдтвердження учасникiв

мiжнародних змагань з боку ФПУ виникла в 2017 роцi, коли до участi на Чемпiонатi свiту в
Будапештi не був допущений найперший за часом виникнення кщб в Укра.і.нi «Аква Ки.і.в». В
знак протесту його перший президент Олiмпiйський чемпiон Фесенко С.Л. заресструвався i

виступив за угорський кл)б (при цьому не припиняв членства в ФПУ). Це iлюстру€ те, що

оточуючий нас свiт с сучаснiшим i ефективнiшим, а бюрократiя i авторитарнiсть, помноженi на

некомпетентнiсть, створюють конфлiкти i перепони, якi шкодять нацiональним спортивним
iнтересам!

Цивiлiзованим i законним способом вирiшення описано.і. ситуацi.і. ми бачимо розподiл
функцiй i обов'язкiв через укладення тристороннього договору. ВАПКМ с асоцiйованим членом
АВСУ, якiй згiдно зi ст. 22 Закону Укра.і.ни <dТро фiзичну культуру i спорт» делегованi

повноваження на розвиток ветеранського спорту в Укра.і.нi в рамках вiдповiдного договору з
Мiнiстерством.
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Пiдготовкою та проведенням Нацiонального Календаря змагань «Мастерс» з плавання
повиннi займатися структури АВСУ i зокрема ВАПКМ. Пiдготовкою спортсменiв до участi у
внугрiшнiх i мiжнародних змаганнж - плавальнi клуби «Мастерс», якi в значнiй сво.і.й частинi
об'€днанi ВАПКМ. Питання нацiонально.і. статистики, органiзацi.і. суддiвства i суддiвськi кадри,

представництво руху «Мастерс» вiд Укра.і.ни в ФША i ЛЕН - функцi.і. ФПУ. Мiнiстерство

зберiгас за собою повноваження координацi.і. та управлiння спорту ветеранiв та спорту
«Мастерс», забезпечус пiдтримку руху за рахунок коштiв бюджету.

Пiдписання дано.і. угоди повнiстю вiдповiда€ ст. 20 i 22 Закону «Про фiзичну культуру i

спорт», вiдображас повноваження Мiнiстерства вiдповiдно до ст. 5 i 6 вищевказаного Закону.

Цим кроком Мiнiстерство не вiдштовху€, а об'сднуе понад 38 кj]убiв i понад 1200 спортсменiвплавцiв категорi.і. «Мастерс», якi на регулярнiй основi беруть активну участь в Нацiональному
Календарi Асоцiацi.і. i розвивають спорт «Мастерс» в Укра.і.нi та сво.і.х регiонах.

повагою,

ПрезI[дент
Всеукра.і.нсько.і.АсоцiащГі.

плавальних клубiв «МАСТ
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