
ПРОЕКТ  
 

Договір  №____ 
  
м. Київ                                                                                   « ____ » _______________ 2016 р. 
  
  

Громадська організація «Федерація плавання України» (далі – «Федерація»), в 
особі президента Качуровського Дмитра Олеговича, з однієї Сторони, та  

_________________________________________________________  (далі – «Суб’єкт 
сфери фізичної культури і спорту»), з іншої Сторони, надалі спільно іменовані «Сторони» і 
кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір (далі – «Договір») про наступне. 
  

Сторони, укладаючи даний Договір, виходять з того, що Федерація: 
 
- є членом «FINA», «LEN» та має відповідні міжнародні зобов’язання, передбачені 

членством в цих організаціях;  

-  є правовласником правил і стандартів «FINA» та «LEN» на території України;  

- є громадською неприбутковою організацією, діяльність якої здійснюється 
відповідно до Конституції України, інших нормативно-правових актів, статутних та 
регламентних вимог відповідних міжнародних спортивних організацій, свого Статуту та 
цього Договору, спрямована на виконання функцій, що мають соціальне значення, 

- співпрацює на договірній основі з центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, спонсорами, благодійниками, 
іншими юридичними та фізичними особами, 

- відповідно до наказу Державної служби молоді та спорту України "Про надання 
статусу національної спортивним федераціям"від 29.12.2012 № 5262 Федерації надано статус 
національної; 

 - має виключне право на організацію і проведення офіційних міжнародних змагань 
на території України та всеукраїнських спортивних  змагань з плавання, плавання на 
відкритій воді, в тому числі категорії «Мастерс». 

   
      

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
  

З  метою правильного тлумачення та належного виконання даного Договору 
Сторонами, наступні терміни (слова і вирази), що використовуються у тексті Договору мають 
таке значення, якщо інше прямо не обумовлено даним Договором або прямо не випливає з 
його контексту: 
  

«FINA» - Міжнародна федерація плавання – всесвітня спортивна організація, що 
управляє плаванням, стрибками в воду, синхронним плаванням,  водним поло і плаванням на 
відкритій воді, в тому числі серед спортсменів категорії «Мастерс», з юридичною адресою: 
Авеню de L’Avant poste, 4, Лозанна CH 1005, Швейцарія; 
  

«LEN» - Європейська федерація з плавання - європейська спортивна організація, що 
управляє плаванням, стрибками у воду, синхронним плаванням, водним поло і плаванням на 
відкритій воді, в тому числі серед спортсменів категорії «Мастерс», з юридичною адресою:  32 
Grand Rue, Женева, CH 3204, Швейцарія; 

 



«Змагання під егідою Федерації» - всі офіційні змагання з плавання, плавання на 
відкритій воді, у тому числі в категорії «Мастерс» на території України, що затверджені 
офіційним календарем ФПУ та в яких приймають участь спортсмени на підставі поданої 
заявки.   
  

«МОК» - Міжнародний олімпійський комітет, що діє згідно Олімпійської хартії, з 
юридичною адресою: Chateau de Vidy, Лозанна CH 1007, Швейцарія; 
  
 «Навчально-тренувальні збори» - спортивні заходи, що здійснюються організаторами 
 спортивних  заходів  для  підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях. 
  
 «Організатор спортивних заходів» - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) 
особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить  (проводять) спортивні заходи та 
здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення 
цих заходів. 
  

«Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту» - юридична особа будь-якої 
організаційно-правової форми – суб’єкт сфери фізичної культури та спорту, що забезпечує 
розвиток виду спорту – плавання та/або здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність та/або 
здійснює спортивну діяльність та/або надає фізкультурно-спортивні послуги тощо. До 
суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, в тому числі, але не виключно, відносяться 
дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні клуби, спеціалізовані навчальні заклади 
спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, 
фізкультурно-оздоровчі заклади, фізкультурно-спортивні товариства, фітнес-центри, 
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості тощо.   

   
         «Спортивне змагання» - захід, що проводиться організатором спортивних заходів з 
метою порівняння досягнень спортсменів та визначення  переможців відповідно до правил 
спортивних змагань та затвердженого організатором спортивних заходів положення 
(регламенту) про ці змагання. 

 
«Спортивні заходи» - спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори, 

спортивні фестивалі.  
 
«Спортивне плавання» - вид спорту, в якому метою є якнайшвидше проплисти 

зазначену відстань, не порушуючи при цьому техніки способу плавання, який 
використовується.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

2.1. Федерація підтверджує визнання Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту в 
якості суб’єкту сфери спортивного плавання (плавання на відкритій воді, категорії «Мастерс») 
з правами та обов’язками, визначеними цим Договором, з моменту укладення цього Договору.    

2.2. Для виконання умов цього Договору Сторони у межах своєї компетенції та 
статутної діяльності здійснюють організаційну, спортивну, консультаційну тощо співпрацю з 
метою розвитку виду спорту плавання, підтримання дитячо-юнацького плавання, підготовки 
спортивного резерву та спортсменів вищої категорії, підготовки та участі спортсменів, 
у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, спортивних та інших заходах 
під егідою Федерації або заходах, відповідно до яких Федерація має договірні зобов’язання та 
виступає офіційним партнером, учасником, заявником, організатором тощо, а також створення 
та зміцнення спортивної інфраструктури (плавальних басейнів).  

2.3. Сторони поважають, визнають та дотримуються правил та інших нормативних 
документів, що видаються FINA, LEN, іншими суб’єктами нормотворчості у сфері спорту, 
організаторами змагань. 



2.4. Даний Договір не пов’язаний зі здійсненням підприємницької діяльності, не 
переслідує мету одержання прибутку або отримання будь-якої іншої винагороди, не порушує 
права на об’єкти інтелектуальної власності.  

2.5.  Сторони погоджуються діяти в дусі взаємної співпраці та партнерства, а також 
встановлюють, що цей Договір є наслідком та продовженням  постійної діяльності Федерації, 
направленої на виконання статутних цілей. 

 
3. ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ СПІВПРАЦІ СТОРІН  

 

3.1.  Обов’язковими умовами співпраці для Федерації є наступні: 

3.1.1. дійсне членство у міжнародній федерації плавання FINA;  

3.1.2. дійсне членство у європейській федерації плавання LEN;  

3.1.3. наявність статусу національної;  

3.1.4. наявність дійсного договору про співпрацю з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.  

3.2.   Обов’язковими умовами співпраці для Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту 
є наступні:  

3.2.1. наявність статусу юридичної особи;  

3.2.2. визнання та виконання положень, правил та регламентів  змагань, антидопінгових 
правил та інших правил в сфері проведення змагань, що прийняті та/або визнані Федерацією 
плавання України, FINA та LEN, зокрема, але не виключно  FINA Constitution, General Rules 
2013 - 2017, FINA Swimming Rules 2013 - 2017, Всесвітній антидопінговий кодекс ВАДА;  

3.2.3. виконання вимог та визнання і виконання рішень Федерації, заснованих на 
правилах, що прийняті та/або визнані Федерацією плавання України, FINA та LEN;  

3.2.4. наявність у власності та/або користуванні (перебування на балансі, в оренді тощо) 
плавального басейну. 

 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

  4.1. Федерація: 
  

4.1.1. у сфері спорту зобов’язується:   
- забезпечувати допуск спортсменів Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту в 

офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях (відповідно до регламентів змагань та за 
умови виконання необхідних нормативів);  

- надавати допомогу у суддівстві змагань, організатором яких є Суб’єкт сфери фізичної 
культури і спорту (за додатковим погодженням між Сторонами);  

- враховувати спортивні досягнення Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту та його 
членів в усіх рейтингах та ренкінгах, що формуються Федерацією; 

- вносити пропозиції (клопотання) щодо присвоєння спортсменам Суб’єкта сфери 
фізичної культури і спорту спортивних звань і заохочень за високі спортивні досягнення та 
виконання відповідних нормативів; 

- сприяти підвищенню кваліфікації спортсменів та фахівців Суб’єкта сфери фізичної 
культури і спорту; 

- забезпечити ознайомлення керівників Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту з 
актуальним переліком заборонених речовин і методів згідно списку, що затверджується 
Всесвітнім антидопінговим агентством. 

 
 4.1.2. у сфері матеріального забезпечення може: 

- за наявності відповідних матеріальних можливостей:   



1) розглядати пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної бази Суб’єкта 
сфери фізичної культури і спорту згідно новітніх технологій у плаванні, забезпечення 
плавальною екіпіровкою та інвентарем;  

2)  надавати допомогу щодо соціального захисту спортсменів Суб’єкта сфери 
фізичної культури і спорту;  

       3) сприяти забезпеченню Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту інвентарем 
індивідуального використання, необхідним для тренувань та участі у змаганнях спортсменів.  

       4)  надавати консультації щодо вдосконалення спортивної інфраструктури. 
  

4.1.3. у сфері організаційного забезпечення може: 
- надавати знижки для представників Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту для 

участі у заходах (конференціях, семінарах, навчальних курсах тощо), організатором яких є 
Федерація або які проходять за участі чи під егідою Федерації;   

- в разі необхідності надавати Суб’єкту сфери фізичної культури і спорту 
організаційну підтримку для виконання умов цього Договору; 

- у питаннях, пов’язаних з тренувальним процесом та/або участю у змаганнях, надавати 
Суб’єкту сфери фізичної культури і спорту консультаційну допомогу, а в разі необхідності – 
забезпечувати юридично-консультативною допомогою; 

- надавати Суб’єкту сфери фізичної культури і спорту допомогу у спілкуванні зі ЗМІ і 
спонсорами, зв’язках з громадськістю та інших питаннях; 

- сприяти пошуку спонсорів Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту, якщо це не 
суперечить іншим зобов’язанням Федерації;  

- у всіх випадках, коли це є прийнятним, Федерація погоджується згадувати факт 
співпраці зі Суб’єктом сфери фізичної культури і спорту у всіх друкованих матеріалах, 
публічних виступах, прес-релізах чи у будь-яких подібних матеріалах. 

  
4.2. Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту зобов’язується: 
 
4.2.1. у спортивній сфері: 
- підвищувати спортивну майстерність спортсменів Суб’єкту сфери фізичної культури і 

спорту; 
- визнавати правила та інші нормативні документи Федерації, FINA та LEN, інших 

суб’єктів нормотворчості у сфері спорту, організаторів змагань, положення Олімпійської 
хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу, правила змагань з виду спорту; положення 
(регламенти) про спортивні змагання, а також забезпечити виконання вищевказаних вимог 
спортсменами, тренерами, іншими фахівцями Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту; 

- забезпечити ознайомлення спортсменів Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту з 
актуальним переліком заборонених речовин і методів, що затверджується Всесвітнім 
антидопінговим агентством; 

 
4.2.2. у сфері організаційного та матеріального забезпечення: 
- дотримуватись та не порушувати умови угод, укладених Федерацією з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та 
спорту, Національним олімпійським комітетом України, спонсорами та іншими юридичними 
особами; 

- сприяти пропаганді позитивного іміджу Федерації в Україні та за її межами; 
- виконувати зобов’язання, визначені даним Договором, та не втручатися у здійснення 

функцій, які входять до виключної компетенції Федерації по організації тренувального та/або 
змагального процесу та з інших питань. 

 
4.2.3. у сфері взаємодії із засобами масової інформації: 
- не розголошувати відомості, пов’язані з виконанням Суб’єктом сфери фізичної 

культури і спорту умов даного Договору, у тому числі, інформації стосовно планів та 
перспектив розвитку Федерації, її поточної діяльності; про зміст документів щодо отримання 



премій, компенсацій та інших винагород Суб’єктом сфери фізичної культури і спорту (його 
спортсменами, тренерами); про зміст рішень керівництва Федерації тощо;  

- у всіх випадках, коли це є прийнятним, Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту 
погоджується згадувати факт співпраці з Федерацією у всіх друкованих матеріалах, 
публічних виступах, прес-релізах чи у будь-яких подібних матеріалах. 

  
5. ПРАВА СТОРІН 

  
5.1. Федерація має право: 
5.1.1. Використовувати для заходів, що проводяться Федерацією, та в цілях 

пропагування плавання як виду спорту логотип Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту 
та/або ім’я та зображення спортсменів Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту (за їх 
письмовою згодою). 

5.1.2. Федерація має виключне право представляти офіційну спортивну делегацію 
України на офіційних міжнародних змаганнях, в тому числі тих, що проводяться під егідою 
FINA та LEN. 
  

5.2. Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту має право: 
5.2.1. Заявляти спортсменів Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту для участі у 

змаганнях, організатором яких є Федерація, або які проводяться під егідою Федерації.   
5.2.2. Користуватися навчальними, методичними посібниками та іншою друкованою 

літературою, що є в наявності у Федерації.  
5.2.3. Звертатися до Федерації з усіх питань, визначених п. 4.1. цього Договору.    
     

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
  

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором винна 
Сторона несе відповідальність у відповідності до цього Договору та чинного законодавства 
України. 

6.2. За порушення умов даного Договору, що сталися з вини Суб’єкта сфери фізичної 
культури і спорту (його спортсменів, тренерів, інших фахівців) та які можуть призвести до 
накладення штрафних санкцій на Федерацію, Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту 
зобов’язаний компенсувати всі збитки, завдані Федерації у зв’язку з порушенням Суб’єктом 
сфери фізичної культури і спорту умов цього Договору, та сплатити Федерації штраф у розмірі 
10% від суми таких збитків. 

За порушення умов даного Договору, що сталися з вини Федерації та які можуть 
призвести до накладення штрафних санкцій на Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту, 
Федерація зобов’язана компенсувати всі збитки, завдані Суб’єкту сфери фізичної культури і 
спорту, та сплатити Суб’єкту сфери фізичної культури і спорту штраф у розмірі 10% від суми 
таких збитків. 

6.3. У разі, якщо за порушення спортсменом Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту 
антидопінгових правил (як під час змагань, так і в разі проведення поза змагального допінг-
контролю) FINA або інша уповноважена організація накладає на Федерацію штрафні санкції, 
Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту зобов’язаний сплатити такі санкції. 

6.4. Всі суперечки, що виникають в процесі реалізації положень цього Договору, 
вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення взаємної згоди - в 
судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України. 
   
 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 
 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання. 

7.2. Цей Договір діє протягом 5 років з моменту його підписання або до моменту, коли 
він припиняє свою дію згідно положень цього Договору. 



7.3. Внесення будь-яких змін або розірвання цього Договору можливе за взаємною 
згодою обох Сторін. 

7.4. Сторони узгодили, що однократне порушення Суб’єктом сфери фізичної культури і 
спорту будь-якого з обов’язків, визначених в п. 4.2 та розділі 6 цього Договору, є 
достатньою та безумовною підставою для розірвання Федерацією цього Договору в 
односторонньому порядку. 

Одностороннє розірвання цього Договору з ініціативи Федерації здійснюється шляхом 
повідомлення Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту рекомендованим листом, що 
надсилається поштою  на адресу Суб’єкта сфери фізичної культури і спорту, зазначену в 
цьому Договорі. В такому випадку датою розірвання Договору є дата отримання Суб’єктом 
сфери фізичної культури і спорту повідомлення. 

7.5. Сторони узгодили, що однократне порушення Федерацією будь-якого з обов’язків, 
визначених в п. 4.1 цього Договору, є достатньою та безумовною підставою для 
розірвання Суб’єктом сфери фізичної культури і спорту цього Договору в односторонньому 
порядку.  

Одностороннє розірвання цього Договору з ініціативи Суб’єкта сфери фізичної 
культури і спорту здійснюється шляхом повідомлення Федерації рекомендованим листом, що 
надсилається поштою  на адресу Федерації, зазначену в цьому Договорі. В такому випадку 
датою розірвання Договору є дата отримання Федерацією повідомлення. 

  
8. ІНШІ УМОВИ 

 
8.1. Всі питання, неврегульовані цим Договором, підлягають вирішенню згідно з 

чинним законодавством України. 
8.2. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету та 

анулює та замінює всі інші угоди чи розуміння, письмові чи усні, які можуть існувати або 
існували між Сторонами до підписання цього Договору. 

8.3. Договір укладено українською мовою у двох аутентичних примірниках, по одному 
для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

8.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними лише у разі їх 
викладення у формі письмових додаткових угод та підписання обома Сторонами. Такі 
додаткові угоди є невід’ємною частиною даного Договору. 

 
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Громадська організація  
«Федерація плавання України» 

 
Місцезнаходження: Україна, 01601,  
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, оф. 510.  
Код ЄДРПОУ 14362112, 
п/р ________________________ 
 
 
Президент  
 
_________________ Д. О. Качуровський 
     

Суб’єкт сфери фізичної культури і спорту           
 

    
 
                                                                                 


