ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ
16 грудня 2020 року

РІШЕННЯ
Контрольно-дисциплінарної комісії ФВПУ (КДК)
Присутні члени КДК (в порядку п. 6 ст. 7 Положення про КДК ФВПУ):
голова КДК – Кучеренко Олександр Георгійович;
заступник голови КДК – Євтушок Олександр Юрійович;
секретар КДК – Гончаров Сергій Вікторович;
члени КДК: Бєлєвцов В`ячеслав Іванович, Завізіон Валерій Михайлович;
запрошені особи: Клєстов Віталій Валерійович – тренер з водного поло першої
категорії, арбітр з водного поло, голова ГО «Федерація водного поло Київщини»,
за результатами розгляду матеріалів щодо поведінки суб’єктів водного поло
Громадської організації «Федерація водного поло Київщини» та її голови Клєстова
В. В., яка містить ознаки зловживання та проявляється в заявах до судів, до
міністерств, до правоохоронних органів, у вчиненні дій, направлених на підрив
авторитету та престижу Федерації водного поло України, у створенні перешкод у
діяльності Федерації та проведенні спортивних змагань з водного поло, подання
недостовірних документів для участі у змаганнях, вчинення дій, які мають ознаки
порушень, передбачених п.п. 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 та 4.3.18 Дисциплінарного
кодексу ФВПУ, встановили наступні факти:
1. 25 листопада 2019 року ГО «Федерація водного поло Київщини» (далі – ФВПК)
в особі голови Клєстова В.В. звернулась до Господарського суду м. Києва із
заявою про вжиття заходів забезпечення позову (справа № 910/16639/19), ухвала
суду від 29.11.20191), за результатами розгляду якої заборонено Федерації
водного поло України та головним суддівським колегіям (ГСК) недопускати до
участі у змаганнях ХХІХ відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед
чоловіків з водного поло у 2019-2020 роках гравця громадянина Казахстану
Максімова Н. у складі команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21».
При оцінці такої заяви КДК ФВПУ враховує, що порядок допуску та участі
спортсмена у змаганнях встановлено регламентними нормами, правилами
змагань з водного поло і належить до компетенції мандатної комісії, спортивного
лікаря, суддівської колегії, арбітрів і не може вирішуватися в примусовому
порядку поза їх повноваженнями, тому заява ФВПК про забезпечення
безумовного допуску до змагань гравця Масимова М. містила ознаки
зловживання.
2. В листопаді 2019 року ФВПК звернулась до Господарського суду м. Києва також
з позовом до Федерації водного поло України, в якому просила зобов’язати
Федерацію спростувати нібито недостовірну інформацію про результати ігор
першого етапу XXIX відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед
чоловіків з водного поло у 2019 - 2020 роках та відновити інформацію, яка
існувала до зарахування команді «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» технічної
поразки (справа № 910/16064/19). За клопотанням ФВПК провадження у справі
зупинене 27.02.20202.
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3. 5 грудня 2019 року ФВПК звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом
до Федерації водного поло України, в якому просила визнати недійсними
рішення, прийняті за результатами 1 туру змагань відкритого XXІХ чемпіонату
України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019-2020 щодо
зарахування технічної поразки команді «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» через
участь в матчах ватерполіста, заявленого з порушенням регламентних норм
(справа № 910/17178/19). Позов було задоволено рішенням суду від 13.07.20203.
КДК ФВПУ приходить до висновку, що таке звернення містило ознаки
зловживання, оскільки спортивний спір не стосувався господарської діяльності
сторін, що було очевидним, у зв’язку з чим звернення ФВПК із позовною заявою
щодо вирішення спору при проведенні спортивних змагань до Господарського
суду м. Києва, а також чисельні заяви ФВПК про забезпечення позову – були
безпідставними.
4. 17 грудня 2019 року ФВПК під час розгляду вищевказаної справи №
910/17178/19 подала до Господарського суду м. Києва заяву про вжиття заходів
забезпечення позову, яку ухвалою від 20.12.20194 задоволено: заборонено
Федерації водного поло України та її ГСК враховувати технічну поразку збірній
команді «Київщини - ДЮСШ – 21» за результатами ігор першого етапу XXIX
відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у
2019 - 2020 роках до набрання рішенням суду законної сили; зобов`язано
Федерацію водного поло України та її ГСК відновити збірній команді Київщини
- ДЮСШ - 21 результати ігор першого туру першого етапу XXIX відкритого
чемпіонату України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 - 2020
роках (без зараховування технічної поразки) до набрання рішенням суду
законної сили.
КДК ФВПУ приходить до висновку, що подана ФВПК заява про відновлення
результатів ігор та продовження змагань без врахування технічної поразки
містила ознаки зловживання, оскільки була тотожною задоволенню заявлених
позовних вимог до вирішення справи по суті та втручалася у регламентні норми
щодо визначення місць у турнірній таблиці.
5. 17 січня 2020 року ФВПК під час розгляду вищевказаної справи № 910/17178/19
подала до Господарського суду міста Києва заяву про вжиття заходів
забезпечення позову, яку ухвалою від 23.01.20205 задоволено та заборонено
Міністерству культури, молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт)
направляти виклики на проведення відкритого чемпіонату України (Супер ліга)
серед чоловіків та серед юніорів 2002 р.н. з водного поло (ІІІ-ІV ранг) його
учасникам до набрання рішенням суду законної сили.
КДК ФВПУ приходить до висновку, що подана ФВПК заява про заборону
Мінмолодьспорту направляти виклики учасникам змагань з водного поло
містила ознаки зловживання, оскільки стосувалася не тільки сторін у справі, а
зачіпала інтереси всіх учасників змагань з водного поло, а також порушувала
календарний план проведення спортивних змагань.
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Всі ухвали про забезпечення позову у справі № 910/17178/19, які були
постановлені за заявами ФВПК – скасовані Північним апеляційним
господарським судом ухвалою від 22.10.20206 та припинили свою чинність.
6. 18 лютого 2020 року Клєстов В. В. звернувся до Подільського суду м. Києва з
заявою про забезпечення позову, в якій просив заборонити Федерації водного
поло України та ГСК не допускати його у якості арбітра/рефері до участі у
суддівстві змагань відкритого чемпіонату України та інших змагань, серед
чоловіків та юніорів з водного поло (справа № 758/2181/20). В задоволенні заяви
було відмовлено ухвалою суду від 14.04.20207.
КДК ФВПУ приходить до висновку, що така заява містила ознаки зловживання,
які полягають в тому, що задоволення заяви означало б допуск до суддівства всіх
змагань з водного поло у позарегламентний спосіб.
У квітні 2020 року Клєстов В. В. оскаржив ухвалу Подільського районного суду
м. Києва про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову по справі №
758/2181/20 до Київського апеляційного суду. За результатами розгляду
постановою Київського апеляційного суду 16.07.20208 Клєстову В.В. відмовлено
у задоволенні заяви про забезпечення позову.
7. В подальшому Клєстов В.В. у серпні 2020 року звернувся до Подільського суду
м. Києва з позовом до Федерації водного поло України, змінив позовні вимоги,
щодо яких просив забезпечення позову у справі № 758/2181/20, та просив
поновити його в списку суддів ФВПУ. Судове засідання для розгляду справи по
суті призначене на 22 квітня 2021 року ухвалою суду від 24.11.2020 9
8. У квітні 2020 року ФВПК звернулась в Господарський суд м. Києва з позовом до
Федерації водного поло України, в якому просила визнати недійсним рішення
Конференції від 13.03.2020 про затвердження Статуту ФВПУ (справа №
910/5541/20, суддя Бойко Р.В.). Після проведення судом багатьох судових
засідань у справі, голова ФВПК Клєстов В.В. відкликав свій позов. Справу
залишено без розгляду ухвалою суду від 03.12.202010.
Натомість ФВПК звернулася в Господарський суд м. Києва з новим позовом до
Федерації водного поло України про визнання недійсним рішення Конференції
ФВПУ, яка відбулася 26.09.2016.
9. 12 серпня 2020 року ФВПК звернулась до Господарського суду м. Києва із
заявою про вжиття заходів забезпечення позову, в якій просила заборонити
Федерації водного поло України та ГСК не допускати збірну команду
«Київщини - ДЮСШ 21» для проходження мандатної комісії V - VІ туру другого
етапу змагань ХХІХ відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед чоловіків
з водного поло у 2019 – 2020 (справа № 910/11974/20). В задоволенні заяви було
відмовлено ухвалою суду від 13.08.202011.
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До цього, 27 липня 2020 року, команда «Збірна Київщини – ДЮСШ-21», яку
представляла ФВПК, вибула із змагань ХХІХ відкритого чемпіонаті України
(Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 - 2020 роках внаслідок
подання командою недостовірної інформації про медичний допуск до змагань у
ІІІ-ІV турі чемпіонату, який проводився у м. Кам’янському з 27 по 30 липня 2020
року.
КДК ФВПУ приходить до висновку про наявність зловживань, які полягають в
тому, що у заяві про забезпечення позову ФВПК ставила питання про вирішення
Господарським судом м. Києва питання про проходження командою «Збірна
Київщини – ДЮСШ-21» мандатної комісії ХХІХ відкритого чемпіонату України
(Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 - 2020 роках, тобто, допуск до
змагань у позарегламентний спосіб та з порушенням порядку вирішення спорів
між суб’єктами водного поло. Окрім того, позовна заява, яка мала б
забезпечуватися таким заходом забезпечення у даній справі, ФВПК так і не була
подана, що також є ознакою зловживання.
10. 19 серпня 2020 року ФВПК повторно звернулась до Господарського суду м.
Києва із заявою про забезпечення позову, в якій просила заборонити Федерації
водного поло України та ГСК не допускати «Збірну команду Київщини - ДЮСШ
21» для проходження мандатної комісії V - VІ туру другого етапу змагань ХХІХ
відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у
2019 – 2020 (справа № 910/12456/20). В задоволенні заяви було відмовлено
ухвалою суду від 21.08.202012.
Ознака зловживання полягає в тому, що у заяві про забезпечення позову ФВПК
ставила питання про вирішення Господарським судом м. Києва питання про
проходження мандатної комісії ХХІХ відкритого чемпіонату України (Супер
ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 - 2020 роках командою «Збірна
Київщини – ДЮСШ-21», тобто, у позарегламентний спосіб.
Окрім того, подана вдруге заява ФВПК з цього самого питання вже розглядалося
судом, а позовна заява після подання заяви про забезпечення позову ФВПК так і
не була подана, що теж є ознакою зловживання заходами забезпечення позову.
11. 19 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд рішення
Господарського суду міста Києва від 13.07.2020 у справі № 910/17178/19 (яким
було визнано недійсним рішення ГСК про скасування технічної поразки команді
«Збірна Київщини – ДЮСШ 21») скасував. Постанова Північного апеляційного
господарського суду від 19.10.202013.
12. 22 жовтня 2020 Північний апеляційний господарський суд ухвалу
Господарського суду міста Києва від 29.11.2019 у справі № 910/16639/19 (про
вжиття заходів забезпечення позову щодо заборони Федерації водного поло
України та ГСК зараховувати команді «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» технічну
поразку) скасував. Ухвала Північного апеляційного господарського суду від
22.10.202014.
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13. 17 листопада 2020 року ФВПК в особі Клєстова В.В. звернулась до Окружного
адміністративного суду м. Києва з позовом до Мінмолодьспорту та Федерації
водного поло України, в якому просить визнати протиправним та скасувати
наказ Мінмолодьспорту від 30 листопада 2012 року в частині надання Федерації
водного поло України статусу «національної федерації» та визнати
протиправним і скасувати рішення від 04 грудня 2012 року про надання
Федерації водного поло України статусу національної федерації по виду спорту
«водне поло» (справа № 640/28702/20). Позов залишено без руху ухвалою суду
від 20.11.202015.
КДК ФВПУ приходить до висновку, що подана ФВПК заява містить ознаки
зловживання, які полягають в тому, що прийняття Мінмолодьспортом наказу від
30.11.2012 р. про надання Федерації водного поло України статусу
«національної федерації», ніяким чином не могло порушити права та інтереси
ФВПК, яка була зареєстрована лише 04.11.2014. Окрім того, такий позов
поданий за межами строку звернення до суду.
14. В листопаді 2020 року ФВПК звернулась до Господарського суду м. Києва з
позовом до Федерації водного поло України, в якому просить визнати недійсним
рішення Конференції ФВПУ про затвердження Статуту Федерації від 26.09.2016
(справа № 910/18446/20). Позов залишено без руху ухвалою суду від
01.12.202016.
15. 11 грудня 2020 року в Касаційному господарському суді зареєстровано
касаційну скаргу на постанову Північного апеляційного господарського суду від
19.10.2020. Судові рішення в єдиному державному реєстрі судових рішень поки
відсутні.
Окрім цього:
16. В липні 2020 року ФВПК направила скаргу Міністру молоді та спорту України,
в якій стверджувалось про протиправну бездіяльність з боку державного тренера
з водного поло Лісуна В. С., дії якого нібито спрямовані на зрив чемпіонату
України з водного поло. Всі викладені обставини були перевірені
Мінмолодьспортом і не знайшли свого підтвердження.
17. В липні 2020 року до Міністра молоді та спорту України звернулась Народний
депутат України Мошенець О. В. (партія «Слуга народу») з проханням
розглянути лист батьків вихованців ДЮСШ № 21, в якому йшлося про нібито
зловживання та корупцію з боку державного тренера з водного поло Лісуна В.
С. Всі обставини були перевірені і не знайшли свого підтвердження.
18. В липні 2020 року Народний депутат України Мошенець О. В. також скерувала
лист батьків ДЮСШ № 21 до Національного антикорупційного бюро України
про нібито зловживання та корупцію з боку державного тренера з водного поло
Лісуна В. С. Національне антикорупційне бюро України також не знайшло
фактів та обставин, які б свідчили про вчинення корупційних порушень з боку
Лісуна В. С.
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19. 26 липня 2020 року з боку Клєстова В. В. та тренера команди «Збірна Київщини
– ДЮСШ 21» було подано заяву про «можливе упереджене суддівство» з боку
головного судді 3-4 туру Чемпіонату України з водного поло серед чоловіків
(Супер ліга) Лісуна В. С.
Разом з тим, на мандатну комісію III-IV туру чемпіонату тренером команди
«Збірна Київщини – ДЮСШ 21» було подано заявкову документацію команди із
ознаками підроблення медичних допусків. Під час роботи мандатної комісії було
встановлено, що надана тренером заявкова документація містить несправжні
відмітки спортивного диспансеру КНП «Центр спортивної медицини міста
Києва» про надання спортсменам цієї команди медичного допуску до змагань.
При перевірці медичних допусків було встановлено, що спортивний диспансер
КНП «Центр спортивної медицини міста Києва», в якому зі слів представників
команди спортсмени отримували медичні допуски до змагань, таких допусків
команді «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» не видавав і заявкова документація
лікарем цього спортивного диспансеру не підписувалася, що свідчить про ознаки
зловживання та фальсифікації при проходженні мандатної комісії командою
«Збірна Київщини – ДЮСШ 21».
20. В серпні 2020 року до Мінмолодьспорту надійшло звернення ФВПК та команди
«Збірна Київщини – ДЮСШ 21», зі звинуваченнями в адресу Федерації водного
поло України та з вимогами про скасування результатів 3-4 турів, до яких
команда «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» не була допущена через подання
заявкової документації з недійсними медичними допусками.
21. В серпні 2020 року ФВПК звернулась до Мінмолодьспорту з листом про
припинення співпраці між Міністерством та Федерацією водного поло України,
яка нібито 20 років знищує водне поло.
22. У вересні 2020 року ФВПК направлене звернення Громадській організації
«Федерація плавання України», в якому ФВПК звинуватила Федерацію водного
поло України в бездіяльності і корупції та висунула пропозицію про створення
комітету з водного поло в структурі Федерації плавання України, на який буде
покладено обов’язок по розвитку водного поло.
23. В грудні 2020 року Федерація водного поло України отримала лист Головного
управління Державної податкової служби України в м. Києві про витребування
внутрішніх бухгалтерських документів Федерації для перевірки в зв’язку з
«отриманням податкової інформації, що свідчить про порушення ФВПУ
податкового законодавства». Всі необхідні документи були надані ДПС.
Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ приділяє належної уваги також
наступним фактам:
24. На змаганнях першого етапу XXIX відкритого чемпіонату України (Супер ліга)
серед чоловіків з водного поло у 2019 – 2020 у складі команди «Збірна Київщини
– ДЮСШ 21» було заявлено ватерполіста – громадянина Казахстану Максімова
Н., щодо якого не оформлявся запит на оформлення Міжнародного
трансферного сертифікату LEN (МТС), оскільки на даного гравця, як
громадянина Казахстану, який не виступав за збірну Казахстану, МТС не
вимагається.
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Після допуску команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» до чемпіонату та
початку спортивних змагань, від представників інших команд почали надходити
звернення щодо неправомірної участі гравця команди «Збірна Київщини –
ДЮСШ 21» громадянина Казахстану Максімова Н. у чемпіонаті України без
трансферного сертифікату, оскільки вказаний спортсмен має подвійне
громадянство і є також громадянином Російської Федерації.
Після перевірки повідомлених обставин було встановлено, що командою
«Збірна Київщини – ДЮСШ 21» надано неповну та недостовірну інформацію
для допуску до змагань у їх складі Максімова Н. без міжнародного трансферного
сертифікату. Було встановлено, що Максімов Н. є громадянином Російської
Федерації та протягом останніх 3-х років брав участь у офіційних змаганнях
чемпіонату Росії з водного поло серед чоловіків у сезоні 2017-2018 рр. як
спортсмен-професіонал команди "Синтез" (м. Казань), що виключає його участь
у чемпіонаті України за команду «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» без
міжнародного трансферного сертифікату.
Згідно пояснень ватерполіста Максімова Н. від 30.09.2020 питанням щодо
оформлення МТС мав займатись безпосередньо керівник команди «Збірна
Київщини – ДЮСШ 21» Клєстов В. В., але належним чином не зробив цього.
25. При проходженні мандатної комісії 3-4 туру Чемпіонату України (Супер ліга)
серед чоловіків з водного поло у 2019 – 2020 була подана заявка команди «Збірна
Київщини – ДЮСШ 21». Документи подавав безпосередньо головний тренер
команди Бондаренко В. Г. 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 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 команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21».
Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ також враховує наступні факти і
робить такі висновки:
26. Між ФВПК та ДЮСШ № 21 (м. Київ, вул. вулиця Алматинська, 60) укладено
договір про співробітництво та організацію взаємовідносин від 28.08.2019, за
яким сторони домовились будувати свої відносини на підставі захисту інтересів
одна одної, обміну інформацією, досягненню спільної мети тощо. За цим
договором ФВПК виступає від імені спільної команди «Збірна Київщини –
ДЮСШ № 21» у всіх підприємствах, організаціях, органах.
Таким чином, ГО «Федерація водного поло Київщини» фактично здійснює свою
діяльність в м. Києві, а не в Київській області, і розвиток виду спорту «водне
поло» в Київській області цією організацією фактично не проводиться.
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27. Головним тренером команди «Збірна Київщини – ДЮСШ-21», від імені якої
виступає ГО «Федерація водного поло Київщини», є Бондаренко В. Г., який
спільно із Клєстовим В.В. являється засновником ГО «Федерація водного поло
Київщини» і працює на посаді тренера з водного поло в комунальному закладі
Дитячо-юнацька спортивна школа № 21 (ДЮСШ № 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.
Разом з тим, здійснюючи виховні функції Бондаренко В. Г. має непогашену
судимість за крадіжку (вирок Дніпровського районного суду м. Києва від
10.06.2020 у справі № 753/7221/20)17, що свідчить про низькі моральні якості та
низький рівень соціальної відповідальності, а також виключає можливість
виконання навчально-виховної роботи серед дітей.
З урахуванням того, що 27.07.2020 головним тренером Бондаренком В.Г. був
поданий на мандатну комісію чемпіонату заявочний лист команди «Збірна
Київщини – ДЮСШ-21» із несправжніми медичними допусками КНП «Центр
спортивної медицини міста Києва», який містив ознаки підробки і був
підписаний Клєстовим В.В. та Бондаренком В.Г., КДК враховує вищезазначені
факти при розгляді справи.
28. Клєстов В. В. здійснює тренерську та суддівську діяльність в сфері водного поло.
З пояснень Клєстова В. В. від 15.12.2020 вбачається, що він не заперечує
наявність порушень з боку ФВПК (при заявці Максімова Н. на участь у
чемпіонаті з порушенням регламентних норм та при поданні мандатній комісії
сфальшованої заявкової документації), але намагається виправдати такі дії
сумнівними аргументами.
Слід звернути особливу увагу, що відношення Клєстова В. В. до Федерації
водного поло України та її керівництва оцінюється КДК як зневажливе, хоча на
засідання КДК, в якому він приймав участь, з його боку ніякої позиції з приводу
такої поведінки висловлено не було.
29. Статутною метою діяльності ГО «Федерація водного поло Київщини» є розвиток
водного поло, але фактично її діяльність містить ознаки: зловживання,
намагання створити перешкоди у діяльності Федерації водного поло України та
інших суб’єктів водного поло, в тому числі при проведенні спортивних змагань
з водного поло, втручання у проведення таких спортивних змагань з порушенням
регламентних норм, приниження авторитету та завдання шкоди репутації
Федерації водного поло України та водного поло як виду спорту.
Контрольно-дисциплінарна
регламентні норми:

комісія

ФВПУ

посилається

на

наступні

30. Положення статуту ФВПУ:
30.1. 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.
17
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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; 16.5.2. дотримуватися та
виконувати положення статутів, регламентних документів, директив і рішень
ФВПУ, LEN та FINA, визнавати їх виключну компетенцію і юрисдикцію;
16.5.3. визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при НОК
України та виносити будь-які спортивні спори, що виникають у результаті чи
в зв'язку із застосуванням статуту чи регламентних документів ФВПУ, на
розгляд в останню інстанцію в особі виключно тільки незалежного та
неупередженого Спортивного арбітражного суду при НОК України, який
вирішує спір, що виключає можливість звернення в будь-який суд загальної
юрисдикції.»
30.2. Пункт 17.1. Статуту: «усі конфлікти та спори між суб’єктами сфери спорту,
між ФВПУ, її членами, спортсменами, спортивними командами, клубами,
тренерами, суддями, спортивними організаціями, а також усіма іншими
органами, організаціями та особами, які задіяні або працюють у водному поло,
підлягають розгляду та вирішенню Контрольно-дисциплінарною комісією
ФВПУ, як органу правомочному розглядати спортивні спори, в порядку,
передбаченому в Положенні Про контрольно-дисциплінарну комісію ФВПУ,
затвердженому Президією ФВПУ.»
31. Положення Дисциплінарного кодексу ФВПУ:
31.1. Пункти 3.1., 3.2. Кодексу: «3.1. Для вирішення будь-яких спірних питань і
конфліктів, що виникають між суб’єктами водного поло в межах дії Статуту і
регламентних документів ФВПУ, суб’єкти водного поло повинні
використовувати виключно внутрішні засоби правового захисту в межах норм
статутних і регламентних документів ФВПУ, а також в Спортивному
арбітражному суді при НОК як суді останньої інстанції. 3.2. У випадку
подання позовної заяви до місцевих загальних судів для вирішення таких
спірних питань, КДК рекомендує заявнику відмовитися від позову шляхом
подання відповідної заяви до суду, наслідком чого повинно стати закриття
провадження у справі судом загальної юрисдикції. У випадку невиконання
цієї умови до заявника може бути застосована санкція у вигляді заборони
здійснювати діяльність, пов’язану з водним поло, на певний термін або
довічно.»
31.2. 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.»
31.3. Пункт 4.3. та його підпункти: «4.3. Видами порушень в сфері водного поло є:
4.3.14. фальсифікація документів; 4.3.15. неправомірний вплив результат
змагань (матчу); 4.3.17. невиконання регламентних та/або статутних норм
ФВПУ; 4.3.18. поведінка, яка шкодить репутації водного поло та/або ФВПУ.»
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31.4. 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:
32. ГО «Федерація водного поло Київщини» та її головою Клєстовим В.В. здійснені
наступні порушення, передбачені Дисциплінарним кодексом ФВПУ:
32.1. Подання для участі у проходженні мандатної комісії 3-4 туру ХХІХ
відкритого чемпіонату України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у
2019 – 2020 рр. документів, які не відповідають дійсності та містять
несправжній медичний допуск, який спортивним диспансером не видавався,
що містить склад такого порушення як фальсифікація документів.
КДК враховує, що дане порушення мало місце до затвердження Президією
ФВПУ Дисциплінарного кодексу ФВПУ, і не застосовує санкції за дане
порушення, але враховує факт його вчинення при розгляді цієї справи в
порядку п. 6.2. Кодексу.
32.2. Звернення ГО «Федерація водного поло Київщини» в особі голови Клєстова
В.В. до Господарського суду м. Києва із позовом про вирішення спору, який
виник при проведенні спортивних змагань з водного поло, а також подання
заяв про забезпечення позову про безумовний допуск гравця Максімова Н. до
змагань у складі команди «Збірна Київщини – ДЮСШ 21», про заборону ГСК
зараховувати команді «Збірна Київщини – ДЮСШ 21» технічну поразку через
участь в матчах ватерполіста, заявленого з порушенням регламентних норм,
містить таке порушення як неправомірний вплив на результат змагань,
зокрема на результати ігор першого етапу XXIX відкритого чемпіонату
України (Супер ліга) серед чоловіків з водного поло у 2019 – 2020 рр.
КДК враховує, що порушення мало місце до затвердження Президією ФВПУ
Дисциплінарного кодексу ФВПУ, і не застосовує санкції за дане порушення,
але враховує факт його вчинення при розгляді даної справи в порядку п. 6.2.
Кодексу.
32.3. Порушення порядку вирішення спірних питань між суб’єктами водного поло
та безпосереднє звернення до місцевих судів для вирішення спірних питань
між суб’єктами водного поло, що містить склад такого порушення, як
невиконання регламентних та/або статутних норм Федерації водного поло
України, за яке передбачена дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового
грошового внеску (до 20000 грн. для юридичних осіб, 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.
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32.4. Негідна поведінка щодо Федерації водного поло України та її керівництва, яка
шкодить репутації водного поло та/або ФВПУ, за яке передбачена
дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску (до 20000
грн. для юридичних осіб, 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. Рекомендувати Клєстову Віталію Валерійовичу та Громадській організації
«Федерація водного поло Київщини», головою якої він являється, відмовитись
від усіх позовів, які мають відношення до Всеукраїнської громадської організації
«Федерація водного поло України», для чого подати відповідні заяви до всіх
судів, у провадженні яких знаходяться такі справи, наслідком чого має бути
закриття провадження в таких судових справах. Засвідчену копію відповідної
заяви до суду про відмову від позову та докази її подання, а також копію ухвали
суду про закриття провадження (за наявності), надати Федерації водного поло
України не пізніше 10 календарних днів з моменту прийняття цього рішення.
2. У випадку невиконання пункту 1 резолютивної частини цього Рішення,
застосувати до Клєстова Віталія Валерійовича санкцію у вигляді заборони
здійснювати діяльність, пов’язану з водним поло, на термін 3 (три) роки. Санкція
застосовується і набуває чинності автоматично при невиконанні Клєстовим
Віталієм Валерійовичем пункту 1 резолютивної частини цього Рішення.
3. У випадку невиконання пункту 1 резолютивної частини цього Рішення,
застосувати до Громадської організації «Федерація водного поло Київщини»
санкцію у вигляді заборони здійснювати діяльність, пов’язану з водним поло, на
термін 3 (три) роки. Санкція застосовується і набуває чинності автоматично при
невиконанні Громадською організацією «Федерація водного поло Київщини»
пункту 1 резолютивної частини цього Рішення.
4. Застосувати до Клєстова Віталія Валерійовича санкцію за порушення пунктів
4.3.17, 4.3.18 Дисциплінарного кодексу ФВПУ у вигляді обов’язкового
грошового внеску в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
5. Застосувати до Громадської організації «Федерація водного поло Київщини»
санкцію за порушення пунктів 4.3.17, 4.3.18 Дисциплінарного кодексу ФВПУ у
вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 20000,00 (двадцять тисяч)
гривень.
6. У випадку застосування санкцій, передбачених пунктами 2, 3 цього Рішення,
офіційно повідомити про це Європейську лігу з водних видів спорту (LEN), а
також Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
та Управління освіти Дніпровського району м. Києва.
7. Роз’яснити особам, щодо яких можливе застосування дисциплінарних санкцій
згідно пунктів 2, 3 цього Рішення, що у відповідності до пункту 6.6.
Дисциплінарного кодексу ФВПУ застосована до особи санкція може бути
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