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ПРОТОКОЛ   
 

ЗАСІДАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ГРОМАДСЬКОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ  УКРАЇНИ» В М. КИЄВІ  

 
 
 

Засідання проходило 25 вересня 2018 року з 10.00 до 11.30 год. у приміщені 
СДЮШОР № 9, конференц-зал 

 
Присутні:  
Головуючий: Золотаревський М.Ф., 
Члени ВП ГО «Федерації плавання України»: Хлопцов А., Голуб С, Зевін Ю., 
Чеботарьов В., Крамаренко М., Коновалов Я., Апонель Д., Зейкан С., Захарченко А., 
Казакова О., Толстих Л., Кузьменко Л., Андріанова О., Єрмішина О., Усова Р., 
Фісенко Л., Міхеєва Н., Лозумирська Ж., Засько С., Нікітіна І., Голуб М., Харчук С., 
Пухова М., Савіна О., Ємельяненко Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обговорення календарного плану спортивних заходів з плавання на 2019 рік; 
2. Система проведення чемпіонатів м. Києва з плавання у 2019 році; 
3. Обговорення списків збірної команди м. Києва на 2019 рік; 
4. Допінг-випадки у плавців м. Києва у 2018 році. 
5. Різне. 
 
СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію Засько С. – про заплановані спортивні заходи з плавання у м. 
Києві на 2019 рік з урахуванням термінів проведення Всеукраїнських змагань з 
плавання. 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердили календарний план спортивних заходів з плавання в м. Києві 
на 2019 рік з урахуванням термінів проведення Всеукраїнських змагань з плавання. 
Проект Календарного плану спортивних заходів у м. Києві на 2019 рік додається. 
Голосування: всі присутні проголосували  – «за». 

СЛУХАЛИ: 
2. Критерії допуску до чемпіонатів м. Києва з плавання у 2019 році. 

ВИРІШИЛИ: 
2.1. Чемпіонати м. Києва серед юнаків:  
 Вікова категорія - дівчата 2006 р.н. і молодші та хлопці 2005 р.н. і молодші, за 

умови виконання ІІІ дорослого розряду.  
 Проведення змагань: Триденна програма – обмежень на заявлені дистанції не 

має. Дводенна програма – спортсмени мають право змагатися у 3 номерах програми.  
 Стартові внески на статутну діяльність – 100 грн з однієї особи. 

 



2 

 

2.2. Чемпіонати м. Києва серед юніорів:  
 Вікові категорії згідно регламентів змагань. Спортсмени молодшого віку 

(дівчата 2006 р.н і молодші та хлопці 2005 р.н. і молодші) – допускаються до 
змагань за умови, якщо вони у 2018 році приймали участь у чемпіонатах України у 
складі збірної команди м. Києва.  

 Проведення змагань: триденна програма – обмежень на заявлені дистанції не 
має. Дводенна – спортсмени мають право змагатися у 4 номерах програми.  

 Стартові внески на статутну діяльність – 75 грн за кожну дистанцію. 
 

2.3. Чемпіонати та Кубок м. Києва серед дорослих: 
 Вікова категорія – дорослі. Спортсмени молодшого віку (дівчата 2006 р.н. і 

молодші та хлопці 2005 р.н. і молодші) – до змагань не допускаються.  
 Обмежень на заявлені дистанції не має.  
 Стартові внески на статутну діяльність – 75 грн за кожну дистанцію; 
 
Всі присутні одноголосно проголосували «за». 
 

СЛУХАЛИ: 
3. Інформацію представника Департаменту молоді та спорту Продан А. щодо 

формування списків збірної команди м. Києва на 2019 рік. 
ВИРІШИЛИ:  

3.1. До 30 листопада 2018 року керівники всіх спортивних шкіл з плавання 
мають надіслати свої пропозиції до Департаменту молоді та спорту на електронну 
адресу Продан А. 
 
СЛУХАЛИ:  

4. Інформацію тренера Хлопцова А. про допінг-випадки у плавців м. Києва у 
2018 році. 

Хлопцов А.В. повідомив, що під час проведення чемпіонату України з плавання 
у м. Харкові в квітні п.р. були взяті допінг-проби у спортсменів, які виконали 
норматив на участь у чемпіонаті Європи. Зазначив, що три спортсмени порушили 
антидопінгові правила та в організмах цих спортсменів виявлено наявність 
заборонених субстанцій. Також доповів, що два спортсмена є представниками  
м. Києва, а саме учнями ШВСМ м. Києва – це Крутоголова Ю. та Іванов О.  

Хлопцов А. повідомив, що Національний антидопінговий центр заборонив 
спортсменам Крутоголовій Ю. та Іванову О. брати участь у спортивній діяльності 
терміном на 4 роки. Також повідомив, що Федерація плавання України провела 
засідання тренерської ради на якому було прийнято рішення клопотати перед ФПУ 
та Мінмолодьспортом України щодо відсторонення тренера спортсменів 
Крутоголової Ю. та Іванова О. - Ємельяненко Г. від участі у всіх заходах по лінії 
збірної команди України. Спортсменів Крутоголову Ю. та Іванова О. виведено зі 
складу членів збірної команди України.  

Хлопцов А. зазначив, що Департаментом молоді та спорту м. Києва було 
ініційовано створення комісії з проведення службового розслідування стосовно 
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виховної діяльності тренера ШВСМ м. Києва Ємельяненко Г. (Результати роботи 
комісії додаються). 

Засько А. повідомила, що у 2019 змагальному році буде збільшено кількість 
взяття допінг-проб у спортсменів на чемпіонатах України серед всіх вікових 
категорій. 
 
СЛУХАЛИ: 

5. Інформацію тренера Чеботарьова В. стосовно вибрання тренерів м. Києва, які 
будуть відповідати за формування команд на участь у чемпіонатах України у  
2019 році.  
ВИРІШИЛИ:  

5.1.  Визначити, тренера Хлопцова А., відповідальним за формування збірної 
команди м. Києва серед дорослих, тренерів Голуб С. та Крамаренко М. 
відповідальними за формування збірної команди юніорів та тренера Чеботарьова В. 
відповідальним за формування збірної команди юнаків. 
 

Головуючий        Золотаревський М. Ф. 
 



Проект календаря змагань з плавання в м. Києві на 2019 рік  
 

Дата проведення  Назва змагання  Басейн  Місце 
проведення  

Ціна  

17-19 лютого Чемпіонат Києва серед юніорів (дівчата 2004-2005 
р.н., юнаки 2003-2004 р.н.) та молоді (дівчата 
2002-2003 р.н., юнаки 2001-2002 р.н.) 

50 м. «ППС»  

07-08 березня Чемпіонат Києва серед юнаків (дівчата 2006 р.н. і 
молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші)  

50 м «ППС»  

31березня-
01квітня 

Чемпіонат Києва серед дорослих та молоді 
(дівчата 2002-2003 р.н., юнаки 2001-2002 р.н.) 

50 м «ППС»  

10-11 травня Чемпіонат Києва серед юнаків (дівчата    2006 р.н. 
і молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші) 

50 м «ШВСМ»  

17-18 травня Чемпіонат Києва серед юніорів (дівчата 2004 -  
2005 р.н., юнаки 2003-2004 р.н.) 

50 м «ШВСМ»  

25 травня Турнір пам’яті Заслуженого тренера України 
Золотаревської В. Г.  

25 м «ШВСМ»  

05-06 липня Чемпіонат Києва серед дорослих та молоді 
(дівчата 2002-2003 р.н., юнаки 2001-2002 р.н.) 

25 м «ШВСМ»  

14-15 жовтня Чемпіонат Києва серед чоловіків, жінок та молоді 
(дівчата 2002 -  2003 р.н., юнаки 2001-2002 р.н.) 

50 м «ППС»  

03-04 листопада Чемпіонат Києва серед юніорів (дівчата 2004 -  
2005 р.н., юнаки 2003-2004 р.н.) 

50 м «ППС»  

16-17 листопада Чемпіонат Києва серед юнаків (дівчата    2006 р.н. 
і молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші) 

50 м «ППС»  

 








