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Клуб ветера[нiв плавання та спорту``гАврилич мАстЕрс»
громадсt,ка органiзщiя

Юрцщшв qдресв: Уораша,  Оі о54, м. Кф в)ш.Бупьвфноiффряьсьщ З4Г.
ПОпmа ддрес8: УФdш, 03134, мJСнiв. вуп. Сiнi СЬсIБнЕDь 3.

ТслJфазю: +З8 044 499166О;  +З8 044 390 7б о7; ноб.: +З8 0б7 445 03 6З; Бухгштфiя: +З8 096 953 б7 4О.
Сhiдоіфо  кро дкрmщі рекрвіШо № 794674 еiд 22.іО20іо

w`]г`]г Gmпilv4.яі.ш. чmгtіг k`hюtхm.ооm и `яt`яtw.оdеsаоttепmАm cm , еmаi|: со ,.il`п4@ _.mi] mm
К" едРПОУ 3735559s. ПОточшm   раэвrнок  № 26006052618759 у

ЩбпiчЕюьоі акфонсрному mвфиствi аКомеріБйшdЁ  баш dШАIБАЕЖіL МаХ) З20649.

Вих. № /Овiд «/z»  1рудня  2017р.

ЩОдо виконашя договору про спiвпращо
мiж Мiнiстерством та Федерацiею-укранш.

шаповнi панове!

Мiнiстру молодi та спорту
п. Ждшову 1.О.
копiн:
Презщенту Федерацjr
шаваншУкра-ши
п. Власкову А.А.

З  огляду  на  дiю  договору  про  спiвпращо  ьdж  Мнiстерсmом  молодi  та  спорту  m
Федерацiао шавашя УкраШ звкртаемо Вашу увагу на настуше,

Згiддо з п. 4.1.3 " 4.2.З ФПУ зобов'язана розробля.ш Програму розвищr виду спорту
«пjlавашЕIя», а Мiнiстфство поышо розглянуш i погодЕгIи такi кропозицii Я вбачафся з
матфiалiв осташьоГ Конференцii. ФПУ федфацiя тану роботу не проводила та не надавала
вiдщовiщих проПозицiй. Такi завдашя не буш крограмншш засацаш новою Президента ФПУ
та Укравлiшя з водщі щдiв спорту Мiнiстфс'Iва.

З  огщду на те, що пан Влас1юв А.А. € спiвробiтЁом Мiнiсткра, безпосфедньо
вiщовiдальЕIим за розробку та вшонашя таноi Про1раш з боку Мiнiстфства, та став вищою
11осадовою особою ФПУ, таке становще е неприйнятЕIим.

З метою налешо1`о виконашя тЁОго договфу з бОКу Обох сторiн крошу:
1)  визнаtшти  термiш  розробш  та  затвфджешя  Про1раьш  розвитку  виду  спорту

`Ълавашя", а в разi Ё. неприйняпя у 2018 р засгосуваи по]1ожешя сmтгi 6.2 кро неналеше
виконашя Спортшною федерацiсю пунктiв 4.2.1 -4.2.22 та позбавлення Спортивно.і. федерацiГ
статусу Нацiонально.і.;

2) залушги до розробки цi€.і. ПроIраhш державнi, мунiципальнi, науковi та кромадськi
органiзацi.і' спортивно.і. скрямованостi, створити вiддовiдну робочу групу щ]и Мiнiстерс"i;

3) згiдно з п. 5.1 договору в мiсячний термiн надати 11исьмово вiдомостi кро надашя
фillансово.і.  та  iншоr  пiдтрими  ФПУ  з  боку  Мiнiстерства  за  2014  -  2017  роки,  провести
публiкацiю цiе'і. iнформацii' в державних дlэукованих ЗМ1, на сайтах Мiнiстерства та ФПУ,

Щ" листом пiдтверджу€мо згоду про входження представникiв нашого клубу до складу
робочо.і. групи в разi .і-і. створення.

Про розгляд даного звернення прошу повiдомити нашу .громадсыtу органiзацiю згiдно з
чинним зако нс`дав ством.

З повагою,
Президент Клубу ветераIIiв плавання та
спорту  "Гаврилич Мастсрс" В.€.Золотько


