
       ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО УКРАЇНИ 
       КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ 

 

19 березня 2021 року 

 

РІШЕННЯ 
 

Контрольно-дисциплінарної комісії ФВПУ (КДК) 
 

Присутні члени КДК (в порядку п. 6 ст. 7 Положення про КДК):  

голова КДК – Кучеренко Олександр Георгійович; 

заступник голови КДК – Євтушок Олександр Юрійович; 

секретар КДК – Гончаров Сергій Вікторович; 

члени КДК: Завізіон Валерій Михайлович; 

запрошені особи:  

Бондаренко Віктор Георгійович – повідомлений про дату і час засідання КДК, про 

що йому надіслано запрошення. Від Бондаренка В.Г. надійшло повідомлення на 

електронну адресу КДК про відсутність технічної можливості участі в засіданні 

КДК. 

Бєлєвцов В’ячеслав Іванович – заявив відвід як член КДК і був присутній на 

засіданні в якості заявника скарги. 
 

за результатами розгляду скарги Бєлєвцова В’ячеслава Івановича – судді 

міжнародної категорії з водного поло з приводу негідної поведінки представника 

команди ДЮСШ № 21 Бондаренка В.Г. щодо звинувачень головного судді змагань 

у вимаганні грошей за допуск команди ДЮСШ № 21 до участі у змаганнях І туру 

чемпіонату України серед чоловіків та юніорів 2005 р.н., Контрольно-

дисциплінарна комісія встановила наступне: 
 

1. В  період з  15 по 19 лютого 2021 року в м. Кам’янському у басейні "МіКомп" 

проводився І тур (група І) відкритого чемпіонату України серед юніорів 2005 р.н. 

(ІV ранг) з водного поло (далі – змагання) відповідно до Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2021 № 2821. 

2. Згідно наказу Мінмолодьспорту від 18.01.2021 № 91 головним суддею змагань 

було призначено Белєвцова В.І. (суддя міжнародної категорії, м. Харків). 

3. При перевірці заявочної документації мандатною комісією змагань було 

встановлено, що одна з команд (ДЮСШ № 21), яка подала заявку на участь у 

змаганнях, має заборгованість по компенсаційним платежам в сумі 17 810 грн. 

перед Харківською обласною федерацією водного поло (рішення Контрольно-

дисциплінарної комісії ФВПУ від 19.11.2021). Наявність заборгованості суб’єкта 

водного поло по обов’язковим платежам перед іншим суб’єктом водного поло 

виключає допуск такого суб’єкта до змагань, до погашення такої заборгованості.  

4. Присутній на мандатній комісії представник команди ДЮСШ № 21 тренер з 

водного поло Бондаренко В.Г. повідомив мандатній комісії, що команда ДЮСШ 

№ 21 заборгованості сплачувати не буде, проте команда все одно має бути 

допущена до змагань, оскільки про це є ухвала Господарського суду м. Києва.  

5. Бондаренко В.Г. надав мандатній комісії ухвалу Господарського суду м. Києва 

від 01.02.2021 про забезпечення позову у справі № 910/1337/211, про заборону 
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Федерації водного поло України застосовувати до ДЮСШ № 21 санкції у 

вигляді дискваліфікації команди з поточних змагань та/або виключення 

учасників з майбутніх змагань до довічного терміну.  

6. Надана Бондаренком В.Г. ухвала Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 

про заборону ФВПУ застосовувати до ДЮСШ № 21 санкції була оглянута 

мандатною комісією змагань І туру  відкритого чемпіонату України з водного 

поло серед юніорів 2005 р.н. 

7. Після ознайомлення з ухвалою Господарського суду м. Києва представнику 

ДЮСШ № 21 було роз’яснено, що така ухвала прийнята стосовно Федерації 

водного поло України, проте, не стосується суддівської колегії змагань, 

створеної наказом Мінмолодьспорту та сформованої у її складі мандатної 

комісії, які є самостійним органом на змаганнях і не відносяться до органів 

управління ФВПУ. Також було роз’яснено, що мандатна комісія вирішує 

питання про допуск до змагань, а не питання про дискваліфікацію команди чи 

виключення учасників з майбутніх змагань до довічного терміну, як 

зазначено в ухвалі суду. 

8. Також Бондаренку В.Г. було роз’яснено, що пред’явлена ухвала 

Господарського суду м. Києва не обмежує повноважень мандатної комісії 

змагань щодо вирішення питання про допуск чи недопуск до змагань команди 

ДЮСШ № 21 з урахуванням обставин непогашеної нею заборгованості по 

компенсаційним платежам в сумі 17 810 грн. перед ХОФВП (рішення 

Контрольно-дисциплінарної комісії ФВПУ від 19.11.2020).  

9. Як встановлюється з пояснень Бєлєвцова В.І., для сприяння вирішення питання 

про допуск команди ДЮСШ № 21 до змагань за наявності непогашеної 

заборгованості перед Харківською обласною федерацією водного поло, 

представнику команди Бондаренку В.Г. були запропоновані компромісні 

варіанти, а саме: Харківська обласна федерація водного поло не заперечувала 

проти допуску команди ДЮСШ № 21 до змагань навіть за умови часткового 

погашення заборгованості, або за умови надання представником ДЮСШ № 21 

гарантійного листа про погашення заборгованості в майбутньому, що було 

погоджено з президентом Харківської обласної федерації водного поло 

Якушевим І.М.  

10. Натомість, не бажаючи врегулювати питання в межах регламентних норм та 

спортивної етики, представник ДЮСШ № 21 Бондаренко В.Г. викликав наряд 

поліції для подання на головного суддю змагань Бєлєвцова В. І. заяву про 

вчинення злочину, а саме, невиконання ним ухвали Господарського суду м. 

Києва про допуск команди ДЮСШ № 21 до змагань. 

11. Прибувший до басейну за викликом Бондаренка В.Г. наряд патрульної поліції 

після отримання пояснень від сторін відмовився приймати  таку заяву. Згодом до 

басейну були викликані оперуповноважені працівники Кам’янського міського 

відділу поліції, яким Бондаренко В.Г. подав заяву на головного суддю змагань 

Бєлєвцова В.І. про вчинення злочину. 

12. Водночас, як встановлюється з пояснень Бєлєвцова В. І., Бондаренко В. Г. 

пропонував йому як головному судді змагань неофіційно отримати гроші 5 000 

грн. за допуск команди ДЮСШ № 21 до змагань. Тобто, пропонував головному 
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судді змагань грошову винагороду за прийняття неправомірного рішення, яке 

суперечить регламентним нормам. В свою чергу, Бєлєвцов В. І. не розглядав таку 

пропозицію та доповів ФВПУ про неправомірну поведінку Бондаренка В.Г.. 

13. Оскільки питання заборгованості ДЮСШ № 21 перед Харківською обласною 

федерацією водного поло зі сторони представників ДЮСШ № 21 з урахуванням 

запропонованих компромісних варіантів врегульовано так і не було, мандатна 

комісія прийшла до висновку про відсутність підстав для допуску команди 

ДЮСШ № 21 до змагань І туру чемпіонату України серед юніорів 2005 р.н., про 

що було зазначено у протоколі мандатної комісії. 

14. 25.02.2021 представником ДЮСШ № 21 адвокатом Мірошниченко О.М. було 

направлено запит на адресу Мінмолодьспорту, в повідомлялося про те, що 

нібито Бєлєвцов В.І., як представник Харківської обласної федерації водного 

поло, під час перерви у засіданні мандатної комісії вимагав від тренера команди 

ДЮСШ № 21 Бондаренка В.Г. 5 000 (п’ять тисяч) грн. 

15. Державний тренер національних збірних команд з водного поло 

Мінмолодьспорту Лісун В.С., який отримав запит представника ДЮСШ № 21 

для опрацювання, враховуючи наявність прямих звинувачень з боку 

представника ДЮСШ № 21 у вимаганні коштів суддею міжнародної категорії 

Федерації водного поло України Бєлєвцова В.І., який має визнаний авторитет 

серед спортсменів та тренерів і запрошується для суддівства міжнародних 

змагань найвищого рівня, підтримуючи таким чином авторитет водного поло 

України та держави в цілому, повідомив про такі обставини Президію ФВПУ і 

надав для огляду копію адвокатського запиту.    

16. Після звернення безпосередньо до Бєлєвцова В.І. та Бондаренка В.Г. для 

отримання пояснень з цього приводу, а також у зв’язку з отриманням заяви 

Бєлєвцова  В.І. від 04.03.2021, яка також містить письмові пояснення, дане 

питання вирішено розглянути на КДК ФВПУ. 

17. На вимогу КДК Бондаренко В.Г. письмово пояснив (пояснення від 16.03.2021), 

що не звинувачував Бєлєвцова В. І. у вимаганні хабаря, що такий помилковий 

висновок з його пояснень керівництву ДЮСШ № 21 зробила адвокат 

Мірошниченко О.М., яка була присутньою при наданні ним таких пояснень, і без 

його відома звернулась до Мінмолодьспорту з відповідним запитом, в якому 

фактично звинуватила Бєлєвцова В.І. у вчиненні кримінального 

правопорушення, якого той не здійснював і про яке сам Бондаренко В. Г. не 

повідомляв.  

 

При прийнятті рішення Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ враховує 

також наступні обставини щодо поведінки тренера ДЮСШ № 21 Бондаренка 

В.Г., встановлені рішенням КДК ФВПУ від 16.12.2020: 

18. У 2020 році при проходженні мандатної комісії 3-4 туру Чемпіонату України 

(Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 – 2020 була подана заявка 

ватерпольної команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21», представником якої був 

тренер Бондаренко В.Г., який безпосередньо подавав документи мандатній 

комісії. В заявці команди були зроблені відмітки про надання дозволу 

спортивного лікаря КНП «Центр спортивної медицини міста Києва» щодо всіх 

спортсменів команди. При цьому, ПІБ лікаря вказано не було, а лише підпис та 
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штамп медичної установи, що викликало об’єктивний сумнів у лікаря змагань та 

членів мандатної комісії. Тренер Бондаренко В. Г. наполягав на тому, що він 

особисто зі спортсменами проходили медичний огляд у Центрі медичної 

медицини міста Києва і надав телефон відповідного спортивного лікаря.  

При перевірці тотожності медичного допуску спортивний лікар  КНП «Центр 

спортивної медицини міста Києва», який зі слів тренера Бондаренка В.Г. надав 

медичний допуск до змагань, спростував таку інформацію та повідомив, що 

заявкова документація команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» ним не 

підписувалася, що свідчить про ознаки зловживання та фальсифікації при 

проходженні мандатної комісії зі сторони представників команди ДЮСШ 21».  

19. Здійснюючи виховні функції у Дитячо-юнацькій спортивній школі № 21 тренер 

з водного поло Бондаренко В. Г. має непогашену судимість за злочин (вирок 

Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2020 у справі № 753/7221/202, 

яким Бондаренка В.Г. визнано винним у крадіжці товарів в магазині «Метро Кеш 

Енд Кері Україна» та скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України), 

що свідчить про низькі моральні якості та низький рівень соціальної 

відповідальності Бондаренка В.Г. 

 

Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ також враховує наступні факти і 

робить такі висновки: 

20. ФВПУ критично ставиться до пояснень Бондаренка В. Г. від 16.03.2021 та його 

тверджень про те, що він не звинувачував Бєлєвцова В. І. у вимаганні хабаря і 

такий висновок помилково зробила адвокат Мірошниченко О.М., яка є 

юридично грамотною особою. Тим більше, що Мірошниченко О.М. особисто 

знайома з Бєлєвцовим В.І. і незважаючи на резонанс, що викликали такі 

необґрунтовані звинувачення, ніяким чином не спростувала їх, поставивши під 

сумнів його спортивну репутацію на національному та міжнародному рівнях. 

21. Бондаренко В. Г. працює на посаді тренера з водного поло в комунальному 

закладі Дитячо-юнацька спортивна школа № 21, що передбачає високий рівень 

соціального статусу як дитячого тренера, дотримання етичних норм поведінки у 

спортшколі, у побуті, в громадських місцях, які б відповідали соціальному 

статусу тренера-викладача з олімпійського виду спорту.  

22. Натомість, Бондаренко В.Г. має низький морально-етичний рівень та низький 

рівень соціальної відповідальності, про що свідчать підтверджені факти надання 

ним фальсифікованих документів при проходженні командною ДЮСШ № 21 

мандатної комісії, а також схильність до злочинів, що підтверджується вироком 

Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2020 про визнання Бондаренка 

В.Г. винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України 

та призначеним покаранням 1 рік 3 місяці позбавлення волі з іспитовим строком 

1 рік, до закінчення якого Бондаренко В.Г. вчинив дії, які мають ознаки 

корупційних дій та хабарництва.   

23. Пропозиція грошей головному судді змагань Бєлєвцову В. І. з боку Бондаренка 

В. Г. за допуск команди ДЮСШ № 21 до змагань мала провокативний характер 
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з метою дискредитацію Бєлєвцова В.І. як члена ватерпольного суспільства, а 

також дискредитації Федерації водного поло України, під егідою якої 

проводяться змагання, і самої системи водного поло. Про це свідчить той факт, 

що пропозиція грошей Бондаренком В.Г. була в подальшому представлена зі 

сторони представників ДЮСШ № 21 як ситуація вимагання хабаря головним 

суддею змагань за допуск команди до змагань. 

 

Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ посилається на наступні 

регламентні норми: 

24. Положення статуту ФВПУ: 

18.1. Пункт 16.5. Статуту та його підпункти: «члени ФВПУ, клуби, команди, 

спортсмени, тренери, офіційні особи клубів та команд з водного поло, інші 

особи, які є учасниками змагань, що організовуються або проводяться ФВПУ 

чи за участю ФВПУ, беруть на себе наступні зобов’язання: 16.5.1. 

дотримуватися принципів  взаємоповаги та чесної гри, бути лояльними, 

чесними, поважати суперників, дотримуватися прав, законів і принципів 

чесного проведення змагань та спортивної солідарності у відповідності до 

принципів та правил ФВПУ, LEN та FINA.» 

25. Положення Дисциплінарного кодексу ФВПУ: 

19.1. Пункти 4.1., 4.2. Кодексу: «4.1. Суб’єкти водного поло зобов'язані поводити 

себе відповідно до принципів лояльності, чесності, порядності, спортивної 

етики, поваги до інших учасників змагань та дотримання законодавства 

України. 4.2. Кожний, хто своєю поведінкою і/або висловами ставить під 

сумнів репутацію водного поло та органів ФВПУ, а також порушує названі 

вище принципи, може бути притягнутий до відповідальності.» 

19.2. Пункт 4.3. та його підпункти: «4.3. Видами порушень в сфері водного поло є: 

4.3.18. поведінка, яка шкодить репутації водного поло та/або ФВПУ.» 

19.3. Пункти 6.2., 6.4. Кодексу: «6.2. Санкції застосовуються незалежно від того, 

здійснені порушення навмисно чи з необережності (форма вини), з 

урахуванням всіх обставин справи, зважаючи на тяжкість порушень, 

характеристику особи, до якої застосовується санкція, та її особисте ставлення 

до порушення (ступінь вини). 6.4. Якщо однією особою вчинено декілька 

порушень, за які передбачено застосування санкцій, застосовується найбільша 

з передбачених санкцій. Якщо представниками однієї команди та/чи 

юридичної особи вчинено сукупність порушень, до такої команди чи 

юридичної особи можуть бути застосовані додаткові санкції за сукупність 

порушень.» 

Аналізуючи наведені факти та регламентні норми Контрольно-дисциплінарна 

комісія ФВПУ приходить до наступного: 

20. Тренером ДЮСШ № 21 Бондаренком В. Г. допущені наступні порушення, 

передбачені Дисциплінарним кодексом ФВПУ: негідна поведінка (в тому 

числі безпідставні звинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень на 

адресу головного судді змагань Бєлєвцова В.І., який має визнаний авторитет 

на національному та міжнародному рівнях), яка шкодить репутації водного 
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поло та ФВПУ, за що передбачена дисциплінарна санкція у вигляді 

обов’язкового грошового внеску (до 3000 грн. для фізичних осіб) та/або 

відсторонення чи позбавлення права здійснювати діяльність у сфері водного 

поло до довічного терміну та/або позбавленням звань та нагород. 

Враховуючи наведене, керуючись ст. 18 Статуту ФВПУ, п. 3.2. 

Дисциплінарного кодексу ФВПУ, Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ, - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Застосувати до Бондаренка Віктора Георгійовича санкцію у вигляді заборони 

здійснювати діяльність, пов’язану з водним поло, на термін 1 (один) рік.  

2. Застосувати до Бондаренка Віктора Георгійовича санкцію у вигляді 

обов’язкового грошового внеску в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень. 

3. Рекомендувати керівництву ДЮСШ № 21 врахувати викладені у цьому рішенні 

факти та припинити трудових відносин з тренером з водного поло Бондаренком 

В.Г., який здійснює виховні функції та працює з дітьми, водночас відбуваючи 

умовне покарання за вчинений злочин, має низькі моральні якості і низький 

рівень соціальної відповідальності.  

4. Повідомити про це рішення Управління освіти Дніпровського району м. Києва. 

5. У відповідності до пункту 18.9. Статуту ФВПУ, пункту 8.4. Дисциплінарного 

кодексу ФВПУ та частини 3 статті 6 Положення про КДК ФВПУ, рішення КДК 

ФВПУ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду при 

Національному олімпійському комітеті України не пізніше 15 днів з моменту 

отримання повного тексту рішення КДК ФВПУ. 

 

 

Голова КДК ФВПУ                                            О. Г. Кучеренко 

 

 

 

 

Секретар КДК ФВПУ     С. В. Гончаров  

 

  

 
 

Повний текст Рішення КДК від 19 березня 2021 р. виготовлено 26 березня 2021 р. 

 

 

 


