
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики,                  

спорту та туризму 

21 вересня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всі на місці?  

Шановні присутні! Шановні колеги! Розпочинаємо засідання нашого 

комітету. Немає зауважень, заперечень?  Немає. 

Список запрошених на засідання нашого комітету, 21 вересня 2016 

року. Сьогодні на нашому засіданні присутні спортсмени-олімпійці. 

Особливо хочу привітати нашого героя, олімпійського чемпіона Юрія 

Чебана. (Оплески) Чебана, перепрошую. І срібного призера Олімпійських ігор 

Жана Беленюка. (Оплески)  

Дівчата є? Є. Так. Та учасниць Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 

Інну Грищун (Оплески), Світлану Ахадову (Оплески), Марію Кічасову 

(Оплески) та Марію Повх. (Оплески) Немає, да? Ви втрьох? Вітаю, дівчата.  

Також присутні: народний депутат України Гусак Володимир 

Георгійович. (Оплески)   Будемо всім… Він теж учасник Олімпійських ігор? 

Але дякую за те, що привітали народного депутата. Зараз така тенденція 

навпаки, тобто народних депутатів не дуже вітають. Ненавидят, как 

народный депутат Силантьев сказал, ненавидят. Почувствовал. Народний 

депутат України Севрюков Владислав Володимирович. (Оплески) 

  Шановні колеги, дякую, ще раз за привітання народних депутатів, але 

список у нас присутніх достаточно великий, тому, якщо ми будемо 

аплодувати, дуже така атмосфера у нас… У нас завжди дуже така гарна 

атмосфера в нашому комітеті. Але ж сьогодні є питання і не дуже приємні. І я 

думаю, що, ми зараз… Я зачитаю список присутніх на нашому засіданні, і ми 

вже перейдемо до розгляду.  
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Міністр молоді і спорту України Жданов Ігор Олександрович. Гоцул 

Ігор Євгенович, перший заступник міністра молоді та спорту України, 

президент Федерації легкої атлетики. Дерюгіна Альбіна Миколаївна, 

президент  Федерації художньої гімнастики, Герой України. (Оплески) 

Мендусь Олександр Петрович, голова ФСТ "Колос", АПК України. Є? А є, 

бачу.  Цепло Микола Іванович, голова ФСТ України. Баженков Євген 

Володимирович, голова  ФСТ "Спартак". Руденко Віктор Петрович,  

заступник голови ФСТ "Динамо" України.  Прудіуса нема. Боксерів, як 

завжди, нема. 

Качеровський Дмитро Олегович,  президент Федерації плавання 

України, член виконавчого комітету НОК України. Волков Олег Ігоревич, 

президент   Федерації стрільби України.  Я  бачу. Філогенов Юрій 

Семенович, начальник управління фізичної підготовки і спорту Міністерства  

оборони України, полковник. Чернуха Борис Едуардович,  начальник 

управління фізичного виховання Комітету  з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України.  Вірастюк Роман Ярославович,  

директор Департаменту олімпійського спорту  Міністерства молоді та спорту 

України.  Мирський Леонід Михайлович, заступник директора  

Департаменту олімпійського спорту, начальник циклічних та швидкісно-

силових  літніх олімпійських видів спорту  Міністерства молоді та спорту 

України.  Шинкаренко Анатолій Іванович,  перший віце-президент   

Федерації каное України. Тут, да? Так, йдемо далі.  

Євенко Світлана Миколаївна, державний тренер художньої гімнастики. 

А де ви, Світлана? Є? А, ви тут. Я бачив вас…  Не бачу, де ви сіли. Кордіна 

Оксана Олександрівна, виконуючий обов'язки директора Державного 

управління Державного центру олімпійської підготовки з художньої 

гімнастики.  Орлов Ігор Анатолійович, президент Запорізької федерації 

стрибків у воду України.  Семикін Олексій Іванович, тренер "четвірки" 

веслувальників, учасниць Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.  (Оплески) 

Дякую.    
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І народний депутат України Павло Кишкар.  

 

 _______________.  Щойно вийшов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щойно вийшов.  

 

 _______________. Зараз вертається.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Шановні колеги, вношу пропозицію розпочати  засідання, думаю. 

Переходимо до нашого першого  пункту  порядку денного про єдиного, ну, 

якщо буде які пропозиції, ми будемо надавати можливо в процесі 

обговорення  питання. Тому що   в першому пункту порядку денного про 

підсумки участі Національної збірної команди України на 31 Олімпійських 

іргах 2016 року у  Ріо-де-Жанейро в  контексті діяльності органів виконавчої 

влади.  

Чотири роки країна готувалася до Олімпійських  ігор. Ми готували 

спортсменів, виборювали олімпійські ліцензії. З боєм вибивали у 

Міністерства фінансів необхідне фінансування. Проте, на великий жаль, 

шановні друзі, шановні колеги, ігри закінчилися. І ми маємо достатньо сумні 

такі результати, я думаю, що найгірші з часів незалежності  України. Ми 

маємо  всього дві золотих медалі.  

При цьому хочу нагадати, що  на усіх попередніх олімпіадах Україна 

здобувала не менше 20 медалей взагалі. На цих Олімпійських іграх ми 

здобули 11. Безумовно, маємо об'єктивні причини. Конфлікт, а тобто війна, 

справжня війна на сході України, економічна криза. І я вам скажу, що  

наслідки вже можемо спостерігати, тобто сьогодні є багато питань. 

Насамперед, головне, на думку нашого  комітету  я думаю, що я скажу не 

тільки за себе, но  і за весь комітет, це руйнація  розвитку, не тільки розвитку, 

а  зберігання дитячо-юнатських спортивних шкіл. А це є фундамент 
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олімпійських… підготовки до олімпійських ігор. Це фундамент спорту 

вищих олімпійських досягнень. Це фундамент народжування  наших 

чемпіонів: чемпіонів Європи, чемпіонів світу, олімпійських чемпіонів. 

Знаєте, намагання комітету  вирішити ці питання субвенції в цьому 

році з Державного бюджету не було  підтримано, в першу чергу, 

Міністерством фінансів України.  

Ми за минулий рік втратили майже 30 тисяч учнів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. Підсумкові цифри цього року можуть, на жаль, бути більш 

жахливими. Комітет постійно отримує тривожні сигнали з місць щодо 

намагань місцевої влади змусити спортивні товариства  передати ДЮСШа у 

комунальну власність, погрожуючи їм припиненням фінансування. 

Що це може означати? Ми всі чітко  розуміємо, багато дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які були збудовані ще за часів радянського 

Союзу, були виділені дуже гарні шматочки  землі. Там є багато власності, 

багато майна. І ми розуміємо, що багато сьогодні корупціонерів та так званих  

бізнесменів поклали глаз на це майно, на  цю землю і хотять її 

приватизувати. 

Друга проблема. Це неефективна система управління українським 

спортом в період підготовки до  олімпіад. Особливо це касається не тільки 

міністерства, це касається федерацій.  

Шановні колеги, от я скажу вам так. Я сам займався спортом, я сам був 

членом федерації багато років і є зараз почетним членом федерації свого 

виду спорту, но я вам  скажу так, що інтриги… якщо ми не припинимо 

інтриги  і це в першу чергу… ми можемо звинувачувати міністерство зараз, 

ми можемо звинувачувати Кабінет Міністрів, ми можемо звинуватити  

депутатів, та якщо ми не припинимо інтриги і боротьбу за так звану владу в 

федерації, ми  в цей складний час отримаємо ще найбільш жахливий 

результат. Я вам скажу, чому я зараз про це кажу. Тому що підготовка до 

слідуючих олімпійських ігор починається з закінчення минулих.  Ми вже 

сьогодні повинні зробити висновки і зробити не тільки висновки і заговорити 
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це питання, а зробити і напрацювати нашим комітетом разом з федераціями, 

разом з Міністерством молоді і спорту ті кроки, які нам більш не дадуть…  не 

дадуть нашим  конкурентам не дадуть можливості порадуватися за  таку 

програшну олімпіаду. 

Ви знаєте, я завжди кажу, я вже другу каденцію голова  профільного 

комітету, і я завжди кажу, що нашу країну знають у всіх куточках  світу. Не 

завдяки нашим політикам, не завдяки, на жаль, нашим науковцям, а, в першу 

чергу, завдяки нашим спортсменам. Ми завжди входили в двадцятку 

найкращих країн світу, що стосовно  спорту. І ви знаєте, на всіх засіданнях 

ми цим хвалимося. Після цієї олімпіади, на жаль, ми не можемо хвалитися.   

Кожен із нас, із тренерів, із президентів федерацій  і спортсменів 

повинен починати з себе. Ми хочемо щось змінити в країні, ми  повинні 

починати з себе, а не поливати брудом один одного. Є багато питань, і 

сьогодні ми ці питання будемо  піднімати.  

Ми  будемо  заслуховувати сьогодні доповідь міністра молоді і спорту 

України Ігоря Олександровича Жданова щодо… чому так сталося, чому така 

ситуація. Багато ми сьогодні будемо  задавати питання, ми розберемося в 

цьому питанні і прямо з завтрашнього дня ми повинні робити конкретні 

кроки.  Висновки і кроки. Ні в якому разі не  заговорювати цю ситуацію. Для 

нашої країни… Ми розуміємо, що багато спортсменів ще… є одна проблема, 

про яку я сьогодні не казав, але ми розуміємо цю проблему, що після 

Революції гідності, я думаю, що… ми рахували, більше 20 спортсменів, які 

приймали в олімпіаді участь, в Ріо-де-Жанейро, переїхали до  других країн.  

Можна казати, що це не ті патріоти, а я вважаю, що спортсмени – це  

самі головні і патріоти нашої держави, тому що завдяки їм,  завдяки їх 

перемогам піднімається український прапор і лунає український гімн. Ми 

можемо казати, що це  не патріоти, які поїхали. Ми можемо казати, що було 

мале фінансування і багато з них побігли за великими грошима. Хай це буде 

на їх совісті, якщо вона у них є. Но, в першу чергу, винуваті в цій ситуації ми 

– законодавча і виконавча влада. Тому що треба було… да, був… почалася 



6 

 

війна, почалася мобілізація, ми створювали нову армію, яку за останні 25 

років… 24 роки розвалили, її не було у нас. Але це… ми не повинні себе 

оправдувати, ми – це я говорю, і законодавча, і виконавча влада.  

Може ми щось пропустили? Може ми мало… я кажу зараз, до 

президентів звертаюсь федерацій. Може ми мало працювали з тими 

спортсменам, які поїхали до других країн? Давайте в цьому розберемося. 

Дякую. Вибачайте за емоційний виступ.  

Я хочу надати слово міністру молоді і спорту Ігорю Олександровичу 

Жданову. Будь ласка. 

 

ЖДАНОВ І.О.  Дякую, Артур Леонідович, за ваше вступне слово, за 

той аналіз, який ви зробили.  

Ну, по-перше, я хотів теж, вже неодноразово, привітати наших 

олімпійців. Трошки не згодний з оцінкою результатів, формально він 

менший, але я думаю, що Україна показала достойні результати. Кожний 

спортсмен як міг виборював цю медаль, як міг виборював цей результат, 

іноді не завдяки, а вопреки. Но сам факт, що це кожна медаль давалася 

потом, важкою працею, силою духа, а іноді і кров'ю.  

Давайте згадаємо Юлію Паратову, яка розірвала меніск, втрачала 

свідомість, але виходила на помост і підіймала штангу. Можна згадати 

Валерія Андрійцева, який у першому турі, у першій схватке переміг 

неодноразового чемпіона світу, росіянина. На жаль, отримав травму, теж 

меніск розірвав, серйозну травму і, на жаль, не зміг в повну силу змагатися. 

Давайте згадаємо Богдана Бондаренка, який з температурою вийшов на 

стадіон і отримав бронзову медаль, зайняв третє місце. Чи Павла Тимощенка, 

який рік тому отримав травму, у нього зараз була зламана нога, поставлена 

пластина і він з такою пластиною отримав друге місце, зайняв. Зараз йому 

проводять операцію, ту пластину виймають і він буде готуватися на наступну 

Олімпіаду.  
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Я би хотів би декілька слів сказати, на мій погляд, про причини. Більш 

детальну доповідь, з вашого дозволу, зробить перший заступник міністра, 

який відповідає за олімпійські види спорту Ігор Гоцул. На мій погляд одна із 

головних причин це хронічне недофінансування спортивної галузі протягом 

всіх років незалежності. Щось змінити… Олімпійський цикл мінімум чотири 

роки підготовки. В 14-му році було зрозуміло які умови. В грудні місяці ми, 

взагалі, працювали в борг, тобто не оплачували жодного НТЗ, коли я 

прийшов на посаду міністра. В 15-му році ці борги віддавали, стабілізували 

ситуацію. Да, в 16-му році ми забезпечили НТЗ і підготовку так як хотіли 

державні тренери, спортсмени і президенти федерацій. От Олег Ігорович 

президент Федерації кульової стрільби. Я їх зібрав, Продіуса, його, інших 

президентів федерацій. Я говорю, скільки вам потрібно грошей і як потрібно  

спрацювати міністерству, щоб  забезпечити якісну підготовку до  олімпіади. І 

він сказав, що мені потрібно там певна  сума грошей, от такі-то зміни, бажано 

комплекс стендової стрільби "Аскор". На жаль,  це неможливо було зробити 

відповідно до Закону про державні закупівлі, це процедура така, що ми не 

встигли. Але ми зробимо і купимо це  і поставимо  у Львові на базі літніх 

видів спорту Міністерства оборони. Там  в основному готується наша 

стрілецька збірна. Це перша проблема –  хронічне недофінансування.  

Друга проблема –  це руйнування спортивної інфраструктури країни. 

Якщо говорити, ми теж не вкладували практично 25 років нічого. Були точки 

вирішування, НСК "Олімпійський", чи поїдете в Луцьк, побачите новий 

легкоатлетичний стадіон. Робило щось НБУ, наприклад, прикрасили 

легкоатлетичний комплекс в Сумах і так далі. Це точки вирішування,  а 

потрібно системне.  

В чому ми договорилися з Прем'єр-міністром про те, що фонду 

державного регіонального розвитку виділять певну суму виключно на 

розвиток спортивної інфраструктури. І регіони тепер будуть не розказувати 

мені, коли я їжджу по областях і говорю з головами обласних адміністрацій, 

що давайте, подавайте на реконструкцію стадіонів чи що. Вони говорять, ви  
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знаєте. Ігор Олександроич, при всій до вас повазі у нас перша  проблема –  

каналізація, друга –  дороги, третя – ще щось побудувати треба.  Да, в  

ДФРРах що ми  зробили, в Миколаївській області пробили  13 мільйонів, там 

проект на відновлення, на побудову нового комплексу з ДЮСШ  для 

фехтування, не  там, де Харлан займалася, а нового комплексу, і це буде 

зроблено.  

Наступна проблема, яка, я вважаю, що вона абсолютно об'єктивна, це 

проблема окупації Криму, де ми втратили дуже  багато баз і  частини 

Донецької, Луганської області. Ви знаєте, прекрасна школа, наприклад, 

Луганська, стрибки у воду. Куди вона переїхала? Вона приїхала сюди в Київ. 

Гарно, що там президент федерації Ігор Лисов  підтримує, буде їм виділяти  

якісь гуртожитки і так далі, але це теж  сказується.  Легку атлетику там  

перевозили училище Бубки із  Донецька. Ви знаєте, Паралімпійський центр в 

Євпаторії, що теж казалося нам в якості підготовки не лише паралімпійців, а 

й олімпійців.  Це об'єктивні речі, які… перехід частини спортсменів. До речі, 

там, по-моєму, всі вони прийшли в 2014 році, в 2015 році вже переходів не 

було, там декілька  багатоборок перейшло: одна вийшла заміж за аргентинця, 

одна – за когось з Прибалтики.  Тобто ми втратили частину спортсменів, які 

перейшли до інших  національних збірних. Правда, вони не виступали. 

Ми порахували, в кого є подвійне громадянство. Вони  за легку 

атлетику перейшли за Росію виступати, ну а легка атлетика  не виступала. 

Ми порахували скільки  людей з подвійним громадянством виступали на 

Олімпійських іграх, звернулися до Служби безпеки  України  з проханням їх 

позбавити українського громадянства. 

Наступна проблема, це необ'єктивну суддівство в окремих видах 

спорту. Це визнано всіма. Отут  Жан Беленюк сидить. І проблема, вона така 

системна. Як її вирішувати?  Нам треба посилювати нашу присутність  в 

міжнародних федераціях, щоб наш голос там був чутний,щоб ми обиралися 

туди.  
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У нас рідний бокс. Теж цим славиться, не дуже об'єктивним іноді 

суддівством, тому що ми бачили, як наші дівчата там…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Це загальна проблема.  

 

ЖДАНОВ І.О.   Да, це загальна проблема. Але вона і торкається у тому 

числі і України.  От деякі речі, про які я хотів би сказати. 

І наприкінці я хотів би, щоб ми поздоровили не лише олімпійців,  а 

паралімпійців. 117 медалей. Вони сьогодні приїжджають. Давайте їм 

поаплодуємо. (Оплески)  

Хто хоче, ми можемо… (Оплески)  Я запрошую всіх сьогодні о другій  

годині, термінал "F", збірна паралімпійська  частина принаймні буде там.  

Хочу вам сказати,  що свої зобов'язання держава по виплаті призовим 

як олімпійцям, я можу сказати, це новини ексклюзивні сьогодні, і  

паралімпійцям виконала. Всім виплачені призові. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор  Олександрович. 

Будь ласка,  Гоцул, перший заступник. 

 

ГОЦУЛ І.Є. Шановний Артуре Леонідовичу! Шановні члени комітету! 

Шановна присутні! Стараюся коротко, так, як було сформовано питання про 

результати і про  роботу органів влади по забезпеченню цих результатів.  

Кілька статистичних даних, 11 тисяч спортсменів з 207 країн брали 

участь. За кількістю учасників  Україна була 16 в світі, і кількість учасників, 

просто хочу нагадати, це те ж не, це не дарується кимось, це спортсмени 

виборюють. І це достатньо серйозний показник, скільки спортсмени змогли  

завоювати ліцензій, це достатньо серйозний показник розвитку спорту в 

країні.  

Щодо тенденцій, які видно. Що все більше і більше медалей 

завойовують, ну, конкуренція збільшується. На цих Олімпійських іграх 88 
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країн завоювали медалі. Наприклад, в Афінах таких країн, які змогли 

завоювати медалі, було  74. Тобто постійно іде збільшення спортивної такої 

конкуренції. Спостерігається ще одна тенденція, яка спостерігається  завжди, 

тобто медалі, як правило , завойовують країни з високим рівень економічного  

розвитку. В перших рядках це країни саме золотого, так званого "золотого 

мільярду". Є виключення, але це виключення лише підтверджують ці 

правила, оскільки існують країни з авторитарними режимами, які 

використовують спорт як елемент доведення  своїх якихось переваг, і там 

спорт фінансується достатньо серйозно. Але ми для когось – на жаль, для 

когось –  на щастя, до таких країн не відносимося.  

Україна за показником рівня економічного розвитку знаходиться на 134 

місці в світі. Водночас наші спортсмени, в першу чергу це спортсмени, 

змогли вибороти для країни набагато вище місце. Існують взагалі багато 

систем оцінки успішності, неуспішності результатів. Один з них, про який ви 

говорили, це 11 медалей. Однак це в будь-якому разі, за будь-якою системою 

підрахунку це набагато вище, ніж всі інші показники розвитку нашої країни.  

Якщо говорити про систему оцінки, є різні системи  оцінки, знову ж 

таки по кількості золотих медалей, про яку говорилося, про загальні кількості 

медалей. Є дуже цікава статистика, яку застосовують країни європейські. В 

першу чергу  в ФРН,  які досліджують співвідношення, скажімо, медалей до 

ВВП країни. Ну, от наприклад,  за такою системою у співвідношенні, якщо   

дивитеся тільки  на  кількість золотих медалей, у України, там, 19 місце, 5-е в 

Європі. А якщо рахувати всі медалі, то Україна 5-а  в світі і  2-а в Європі. 

Тобто це говорить про те, що показники  спортивні набагато вищі, ніж  

загальні показники країни нашої.  

До складу національної збірної увійшло  206 спортсменів з 27 видів 

спорту. Вибачте, питання?  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Ігор Євгенович. Продовжуйте.  
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 ГОЦУЛ І.Є. Так, так. Ще кілька  чинників, які впливають так  чи 

інакше на результат. Міністр говорив про військовий, про кілька чинників, 

наприклад, військових. У нас дуже серйозна кількість баз залишилася. 

Просто цифри, щоб ви  розуміли. Вісім баз олімпійської підготовки в Криму, 

5 – в Донецькій області, 2 –  в Луганській області. Спортивного інвентаря і 

обладнання на 21 мільйон гривень, який куплений і залишився. Це те, чого 

позбавлені були українські спортсмени для роботи.  

Ще один чинник, який впливає, зрозуміло, на результат, це взагалі 

демографічний чинник. Населення України зменшується, особливо 

зменшується населення юнацького, юніорського віку. Так в 1991 році молоді 

у віці від 6 до 18 років, тобто тих людей, які і займаються спортом, було 9,6 

мільйонів в 2016 році, ця цифра зменшилася до 4,1 мільйона. Тобто 

практично вдвічі зменшена база, звідки український спорт бере спортсменів.  

Що стосується участі органів державної влади? Дуже багато зроблено 

було різними органами державної влади для того, щоб забезпечити участь 

наших спортсменів в олімпійських іграх і їх підготовку. Працювало, 

зрозуміло, міністерство, працювала Верховна Рада і ми дуже вдячні комітету, 

який завжди підтримував всі ініціативи, в тому числі відстоював позиції про 

необхідність збільшення бюджету на підготовку спортсменів. Такий приклад, 

Богдан Бондаренко, його підготовка в олімпійському році обійшлася нам у 2 

мільйони гривень. Начебто сума і достатньо велика, однак спортсмени такого 

рівня, які готуються в провідних країнах світу, вони витрачають в рази 

більші суми на свою особисту підготовку, на підготовку… на роботу 

команди, яка працює з ним.  

Надзвичайно важливо і проблемним моментом є проблема спортивної 

інфраструктури. Спортсмени, які потрапляють в орбіту збірної команди 

України, це спортсмени вже достатньо високого класу, тобто щонайменше 

кандидати в збірну. Однак вони навіть не перебувають весь час на цих 

навчально-тренувальних зборах. 180, 150, 200 днів на рік. Потім вони 

повертаються в свої області все одно і в переважній більшості їм просто 
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немає де тренуватись. Так, наприклад, ми буквально за кілька місяців до 

олімпійських ігор ми втратили кілька спортсменів, на яких могли б 

розраховувати, наприклад, легкоатлетка Анна Рижикова, яка повернулась в 

Дніпропетровськ, бігала по стадіону між щілинами в цих плитах і підвернула, 

просто підвернула ногу.  

Ця проблема системна, ця проблема, яка складалася десятиріччями і її 

неможливо вирішити тільки силами Міністерства молоді і спорту, однак вона 

потребує вирішення.  

Якщо говорити про фінансування, то так, наші потреби мінімальні і 

забезпечуються, але, якщо оцінити реальні потреби спорту, навіть на те, щоб 

забезпечити те, що прямо передбачено законом, а згідно закону ми маємо 

забезпечувати всі заходи національного рівня, тобто проживання, харчування 

і поїзд всіх учасників, то суму щонайменше треба збільшити в рази.  

Ще однією проблемою, з якою стикнувся український спорт і яка є 

таким привітом із минулого, це проблеми допінгу і боротьби з ним. 

Виконуючи вимоги антидопінгової… Всесвітньої антидопінгової організації, 

вступаючи в цивілізоване товариство, ми практично змогли змінити  і… ну 

на  достатньо серйозному рівні прибрати допінг  з спорту. Однак українська 

наука, українська медицина, які зараз не беруть… ну можна сказати,  не 

беруть участь в  підготовці спортсменів,  вони не знайшли замінників цих, і 

спортсмени разом з тренерами опинилися наодинці з цією  проблемою. Тобто 

те, що було відоме і те, що було знайоме  як спосіб підготовки, вже не можна, 

а нічого нового  запропонувати не можна, оскільки ці напрямки і не 

розвинені, і не співпрацюють з  спортом.   

Що стосується… тому повертаючись, ви говорили про медалі,  яких 

досягла Україна раніше, так от, якщо порахувати ті медалі, які  у нас були… 

не ті, які ми завоювали, а ті, що у нас залишилися, то, наприклад, за 

підсумками Лондона у нас залишилося 16 медалей, а решту у нас з ганьбою 

відібрали. Чи хочемо ми повторення такого? (Шум у залі)  
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Ми втратили в важкій атлетиці медалі, в легкій атлетиці медалі і в 

боротьбі. Це ті медалі,  які проби були досліджені  додатково, і спортсмени 

були… у  спортсменів був  знайдений допінг і у нас відібрали ці медалі.  

 

_______________.  (Не чути)  

 

 ГОЦУЛ І.Є.  За підсумками  Лондон.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЦУЛ І.Є. Неважливо. У нас втрачені медалі…. 

 

______________.  (Не чути)  

  

ГОЦУЛ І.Є.  Ну, ми… Всесвітня антидопінгова, просто, ну, якщо 

оскільки питання звучало, Всесвітня антидопінгова агенція зараз досліджує 

проби Лондона і Пекіна. Ці проби розділені на чотири частини, зараз 

досліджено дві частини. Ми маємо офіційну інформацію і маємо неофіційну 

інформацію. Так от, можемо вам зараз доповісти, що ще привітання з 

минулого нас очікують. Ми не можемо говорити про прізвища зараз, але, на 

жаль. Тому от не можна так напряму деякі речі рахувати, вони іноді більш 

складніші і більш жорсткіші. Підготовка олімпійців це терміни від 20 до, від 

10 до 20 років, це той термін за який готується олімпієць. Тобто от 

результати цієї олімпіади кувалися протягом останніх десь щонайменше 10-

15 років. За цей період наша країна пройшла достатньо складний шлях і 

нелегкий шлях. І ми… Ну, спорт є, спорт є частиною країни. Спорт не може 

існувати окремо як якась така оаза, яка процвітає разом з всім іншим яке має 

проблему. І відповідно всі ці проблеми, які є в суспільстві, вони сказуються 

на спорті. Коли говорять про те, що уїхало 20 спортсменів і які брали участь 

на олімпійських іграх за інші країни, треба тоді говорити скільки поїхало 
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українських науковців, скільки поїхало українських айтішників, лікарів, 

будівельників, медичних сестер, інженерів, хіміків і решта. Тобто це не 

проблема українського спорту, це проблема, на жаль, того низького рівня, 

рівня економічного, який є в нашій країні.  

Тому, говорячи, підводячи підсумки цього виступу, можна сказати, що 

спільними зусиллями зроблено майже все можливе, щоб виступ цей відбувся 

взагалі як такий, і для того, щоб забезпечити всі потреби спортсменів. Такої 

кількості навчально-тренувальних зборів, які  були в цьому році, особливо 

зборів  навіть за кордоном в переважній більшості, не було  ніколи. І ми 

вдячні в тому числі комітету, який відстояв ці позиції, і ми змогли це разом 

забезпечити.  

Однак, для того, щоб в подальшому український спорт був  успішний, 

цього  замало. Не можна пообіцяти, навіть якщо ми пообіцяємо вдвічі 

збільшити винагороди, це не змінить суттєво. Нам треба працювати над тим, 

щоб місцеві органи влади, які зараз отримали додаткові ресурси, вкладали в 

першу чергу в спортивну інфраструктуру.  Нам треба розвивати, абсолютно 

погоджуємося з вами, Артур Леонідович, про те, що треба нам розвивати і 

піднімати дитячий спорт, який є підґрунтям для цього.  І от такі системні дії 

можуть дати результат, якісь пожежні, ну, результату на жаль, не дадуть. 

Дякую за увагу.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Євгенович.  

Будь ласка, до слова запрошую голову підкомітету з питань фізичної 

культури та спорту народного депутата Силантьєва Дениса Олеговича. Будь 

ласка.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Спасибо. Вы знаете, я сейчас  буду  говорить не 

очень долго, потому что мне больше хочется услышать тех людей, которые 

сегодня пришли на наш комитет, уважаемых спортсменов, чемпионов и  

призеров,  представителей федерации и  общественности. Единственное, что 
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по выступлению у меня  есть несколько вопросов. Ну, а потом после 

выступления общего состава комитета я  потом бы еще добавил. У меня есть 

несколько вопросов.  

Первый вопрос – финансирование. Финансирование, вы сказали, было 

обеспечено в  полной мере подготовке сборной команды Украины. Я думаю, 

что тут некоторые спортсмены не согласятся, причем не просто спортсмены, 

которые первый раз поехали на олимпиаду, а олимпийские чемпионы. 

Я думаю, что подробней об этом дальше расскажут присутствующие 

здесь чемпионы. Как они готовились, и почему министерство отказалось 

финансировать сборы и пришлось искать деньги, чтобы за свои деньги туда 

поехать. Это только то. Что мы знаем. А то, что мы не знаем, это еще больше. 

Поэтому говорить о том, что была полностью профинансирована подготовка 

сборной команды к Олимпийским играм… может быть деньги и были 

выделены, но как они были потрачены и эффективно  ли были они 

потрачены,  здесь большой вопрос.  

Второй момент. Когда говорится о том, что… приводятся рейтинги 

стран, что  у нас слабая экономическая ситуация, у нас маленький рост ВВП, 

но в этой же таблице, которую выдавали, Кения  заняла 15-е место – ВВП в 

два раза меньше. Узбекистан (ВВП такое  же) – 21-е место. При этом 

Ирландия, Норвегия, Израиль – ВВП, наверное, раз в сорок больше или там 

ну в 20 точно больше, чем у нас, они заняли 63-е,  69-е, 77-е. Поэтому я 

думаю, что это не причина… не одна из причин, скажем так, выступления 

нашей команды, плохое выступление нашей команды на Олимпийских играх. 

Следующее, что хотелось бы отметить. Знаете, я вот жестко 

просматриваю, четко просматриваю кризис в  управленческих кадрах, кризис 

в  спортивном администрировании. Почему? Объясню.   

Ну первый момент – это те же интервью, которые давали спортсмены, 

спортсменки после Олимпийских игр. Знаете, чтобы довести спортсменов до 

такого состояния, что они уже не побоялись в открытую говорить, прекрасно 

понимая, чего… что им ждать, каких репрессий, скажем так, ждать после 
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этого, и им и их тренерам… в принципе, которые репрессии потом уже и 

начались, когда тренера без каких-либо причин  отстранили от  сборной 

команды Украины. Это надо сделать очень  много для того, чтобы  довести 

спортсменов до такого состояния. И это не единственный случай. Такой же 

случай был и уже непосредственно на Олимпийских играх, когда тот же 

Юрий Чебан  готовился и бегал сам для того, чтобы попасть  в финал. и не 

только он, но еще и его коллега тоже. Если бы было грамотное  

администрирование, грамотное управление, то еще у нас была бы одна 

медаль в гребле.  

Поэтому здесь я просматриваю действительно большой кризис и 

недостачу в том отношении которое должно быть не только у спортсменов и 

у тренеров к их работе но и у административного персонала к их работе. 

Потому что я уверен, что спортсмены и тренеры отдавались на 200 

процентов в своей работе и выступлениях. Чего нельзя сказать о тех 

спортивных администраторах или там тех спортивных, не хочу говорить 

слово "чиновников", но спортивных функционеров, которые должны были 

обеспечить подготовку сборной команды к олимпийским играм, потому что, 

если одно звено выпадает из вот этого всего, она, что касается спорта 

высших достижений то здесь мелочей не может быть. Если есть прогиб хотя 

бы в одном этапе то уже результата мы не получим, во всяком случае 

хорошего результата. Это то, что сразу я бы добавил к выступлению и какие 

замечания я бы сказал.  

Дальше я хотел бы больше предоставить слово тем людям, которые 

пришли и потом уже в конце так же завершить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Денис Олегович.  

Я хотів би… Да, народному депутату …… Будь ласка.  

 

______________. Ну, по-перше, я хотів би привітати усіх наших 

учасників Олімпійських ігор і олімпійських чемпіонів, і які тут, і яких тут 
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нема, за те, що вони зробили свою роботу і вони дійсно принесли славу 

Україні.  

Я би хотів би трошки розвинути те, про що говорив Денис. Дивіться, ви 

дуже багато часу в своїй доповіді присвятили порівнянню здобутків 

українських спортсменів порівняно з рівнем економічного розвитку в країні. 

Для того, щоб далі працювати більш ефективно, дійсно розібратися, що 

відбувається, я б вам радив більше таких порівнянь не наводити для цих 

цілей. Чому. По-перше, це некоректно, бо, на превеликий жаль, ми маємо не 

дуже веселу економічну ситуацію, і ми маємо низький рівень життя, і ми 

маємо низькі економічні показники в останні 25 років. На жаль, як Україна 

опинилася десь у другій сотні після розпаду Радянського Союзу так вона там 

тримається і ніяк вийти не може.  Це тема окремої розмови. Тобто 

економічна ситуація завжди була дуже важка, и завжди ми мали  ситуацію, 

коли був низький ВВП на душу населення. Але олімпійські результати  були 

інші, і все-таки набагато краще. Тому варто розібратися, дійсно,  чому така 

динаміка сталася. І якщо казати  про динаміку і варто розібратися, то, мабуть, 

найбільш коректно порівнювати Україну і українські результати з країнами  

колишнього  Радянського Союзу. Бо, дійсно. Ми маємо багато спільного і 

спільні історії і в тенденціях економічного розвитку. Так от Україна, 

наскільки я пам'ятаю, завжди була  за підсумками літніх олімпійських ігор 

другою за Росією. Причому з великим відривом.  

Я подивився ту таблицю результатів. Зараз Україна четверта, тобто…  

добре, якщо Росію відсунути, то пропустили ще Казахстан і Узбекистан і 

можна ще звернути увагу, що Україна здобула, що Білорусь здобула майже 

стільки ж медалей, як і Україна. При тому що я думаю, що за всіма 

тенденціями і не тільки економічними, а й демографічними (ну зрозуміло, 

демографія) Білорусь дуже нагадує Україну. Але зараз вона  має стільки ж 

медалей, майже ж стільки ж медалей як і Україна, при тому, що населення 

там в чотири рази менше. Це речі, на яких може варто, дійсно, зосередитися,  

що там відрізняється від того, що у нас. А порівнювати в такий спосіб – це, 



18 

 

дійсно, некоректно. Ми пишаємося тим, що Україна все-таки входить в 

тридцятку. Це один з небагатьох показників, за ким Україна входить в 

тридцятку провідних країн світу, але раніше Україна була в десятці. І, 

мабуть, зосередитися треба на  тому, що… Ні, ми бьули в 1996 році… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В 1996 були.  

 

______________.   Да, були.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    А потім в… десь двадцятка. Ми беремо… Я вас 

трошки переб'ю, Володимир Георгійович,  про те, що країна майже не тільки  

на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, 

загальних змаганнях завжди була не менше.. ну в двадцятці завжди була.  

завжди була в двадцятці, тридцяті… Ну ми сьогодні знаходимося в 

тридцятці. (Шум у залі)  

 

 ______________. Шановні колеги, в тридцятці ми знаходимося за 

кількістю золотих медалей. Якщо брати інші показники, то у нас є і 15-е, і 16-

е місце. Наприклад, Міжнародний олімпійський комітет нагороджує 

дипломами 1-6 місця. От з цим показником ми  14-ті, про що свідчить  

серйозний потенціал  українського спорту.  

По-друге.  Володимир ……, ви закінчили, чи можна задати одне 

питання, чи ні?  

 

______________ (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мікрофон включіть, будь ласка.  

 

______________. …дуже просте. Володимир Георгійович, скажіть, будь 

ласка, ви член "Опозиційного блоку", так? "Опозиційний блок" не 
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підтримував бюджет на цей рік, це правда? Тобто ви не голосували за 

бюджет. Тобто ви не голосували в тому числі і за спортивний бюджет 

України. І не підтримували видатки в тому числі і на поїздку українських 

спортсменів на Олімпіаду. Про що ми можемо говорити?  

 

______________. ... І давайте так, якщо ми хочемо говорити про 

політичні погляди. Так, ми не голосували за бюджет, бо там були дуже низькі 

видатки на соціальну сферу, в тому числі і на спорт, в тому числі і на спорт, 

так.  

 

______________. (Не чути) 

   

______________. Підтримали.  

Так, що такого не треба.  

І можна по-різному говорити. Розумієте ж, питання в тому, що це не 

політична дискусія дійсно, розібратися в тому, що відбувається… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги! Колеги! Колеги! Це не політична дискусія… 

Да. Будь ласка. 

 

______________. Я не буду, я маю відповісти. Це не політична 

дискусія. Можна розібратися в тому, що відбувається, щоб зберегти це добре 

те, що є в країні. І можна по різному дивитися і на різну динаміку, але, ну, 

ніхто ж не буде сперечатися з тим, що це найгірший результат України в 

історії участі в Олімпійських іграх. Ну, це цифри з якими сперечатися не 

можна. І дійсно, можливо, треба подивитися на те, що відбувається в сусідів, 

а не в розвинених країнах світу золотого мільярду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
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Володимир  Григорович, це дійсно не політична дискусія. Ми зібралися 

для того, щоб ми почали працювати.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб ми почали працювати. Тобто можна 

звинуватити, це з чого я починав. Почати звинувачувати один одного в цих 

проблемах, які в нас сьогодні постали. Але ж є об'єктивні та суб'єктивні 

проблеми.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я так теж думаю.  Дякую.  

Будь ласка, будете казати щось?  Народний депутат Севрюков 

Владислав Володимирович. Будь ласка.  

 

СЕВРЮКОВ В.В. Дякую за надане слово.  

Я думав більше до кінця, ну, якщо вже обмін думками. Я хочу сказати, 

що от тут чим депутати можуть допомогти. Да. Нам треба бюджет на цей рік, 

коли ми зараз почали опрацьовувати, сьогодні заслухали, звичайно як би не 

було спорт потребує грошей, без грошей не буде. Я не погоджуюсь теж з 

цими порівняннями, відверто скажу. Але без грошей спорту не буде, це 

зрозуміло.  

Що я хотів ще сказати, що мені здається, може ще будемо про це 

говорити, що у нас останніми роками така тенденція підтримується широко 

спорт і розмивається  підтримка  олімпійських видів спорту. Якщо ми 

збираємося  отримувати високий результат  олімпіад, нам треба на це 

звернути увагу і на рівні міністерства, і на рівні формування бюджету, як 

мені здається.  
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І ще я хочу сказати, що от я не знаю, будуть виступи федерації, немає 

Федерації стрільби із лука. Я сам майстер спорту міжнародного класу по 

стрільбі із лука і хочу наголосити, що вперше жодної медалі стрільба із лука 

не принесла, це вперше за всю історію олімпіад. У нас немає жодної, навіть в 

шість спортсменів, на жаль, не потрапили стрілки, і вперше не було чоловічої 

збірної команди на олімпіаді.   

Я прошу зробити міністерству висновки, і це велика втрата, як на мене,  

це в олімпійських видах спорту стрільби із лука.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, президента федерації народного депутата 

Шуфрича немає на нашому засіданні, на жаль. Я думаю, що у нас буде 

Владислав Володимирович, я думаю, що буде нагода переговорити  з 

приводу цього питання.  

Будь ласка, Романова Анна Анатоліївна, народний депутат України.  

 

РОМАНОВА А.А. Я хочу більше виступити з тим, що ми маємо  за 

результатами цього круглого столу виступити з конструктивом. Зараз іде 

бюджетна програма, і вчора ми  на фракції, сьогодні ми чули про  новий 

бюджет. І от, знаєте, сфера охорони здоров'я, наприклад, в пріоритеті дуже 

багато, ну, там збільшено  державний бюджет на мільярди для того, щоб 

закуповувати ліки. Але хочеться сказати, чи хтось коли-небудь проводив 

дослідження кореляції якраз, якщо ми вкладаємо  більше в  масовий спорт, то 

скільки ми потім зекономимо, зможемо зекономити на ліках? Такі 

дослідження… 

 

 _______________.   (Не чути) 

  

 

РОМАНОВА А.А. Так. А мені просто цікаво, якщо, наприклад, такі 

самі дослідження, на якому рівні вони, чи  були презентовані наприклад, 
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Прем'єру. Я ж просто, ми ж не в уряді працюємо, ми не знаємо. Для  того, 

щоб ми нарешті, почали цей бюджетний процес робити правильно, як це 

робиться в інших європейських  країнах. Тобто ми  маємо вкладати  в 

систему  масового спорту.  

Що стосується наукових досліджень, мені,  наприклад, у виступі 

заступника міністра мені дуже сподобалося те, що він звертався до наукових 

досліджень. Те, що у нас робиться останнім часом, воно ось так: а давайте ми 

зараз сядемо і будемо гадати на картах таро розкладати чи де, чому у нас 

такий провал на олімпійських іграх і чому ми, наприклад, на паралімпійських 

іграх, чому про це ніхто не каже, ми зробили рекорд. І чому тоді, давайте 

подумаємо, якщо у когось є якісь… 

 

_______________. (Не чути)  

  

РОМАНОВА А.А. Це, дивіться, якщо у кого є якісь претензії або, 

наприклад, сумніви щодо ефективності витрачання коштів, то я хочу надати, 

що у нас є одне міністерство, яке координує, в тому числі  і паралімпійські 

ігри. То чому ми кажемо, що зараз у нас є, там умовно, якісь не успіхи тому 

що неефективно там робилися тут припущення. То чому тоді ті самі люди, та 

сама інституція вона зробила неможливе умовно при координації 

паралімпійських ігор.  Тоді тут якісь не стиковки, давайте тоді шукати інші 

речі, чому так. 

Перше моє запитання і це запитання, до речі, воно лунає у багатьох 

представників українського суспільства, чим пояснити успіх наших 

паралімпійців? І друге моє запитання, тобто є проблема в тому, що вже 

спортсмени, які потрапляють в орбіту національної збірної є проблема з їх 

тренуваннями. А яка проблема більша? Відсутність масового спорту, не те, 

що відсутність, а недостатність розвитку масового спорту і те, що кількість 

спортсменів, які потрапляють в принципі в орбіту їх маленька. Тому що, 
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наприклад, у нас скільки зараз такого віку, які можуть далі потрапляти, 5 

мільйонів чи скільки? 

 

_______________. Вже менше.  

 

РОМАНОВА А.А. Вже менше, чотири. Ось якби у нас був... і скільки 

людей у нас охоплено спортивними заняттями, професійним спортом? 

 

_______________. (Не чути)  

  

РОМАНОВА А.А. 12 відсотків. Якщо це буде там, наприклад, від 4 

мільйонів 12 відсотків, потім з тих 12 відсотків, звісно, що не всі показують 

результати. Потім ще поділити на олімпійські види спорту, бо не всі 

займаються олімпійськими видами спорту. І ми маємо те, що конкуренція 

між тими людьми, ну, тобто мала. А нам треба зробити, щоб це було не 12 

відсотків, а щоб це було, умовно, 40 відсотків. То яка проблема більше: 

проблема більша, що низька конкуренція між тими людьми, які в Україні 

потрапляють в орбіту цієї національної збірної; чи вже друга проблема, яку 

ви окреслили, те, що вже ці люди, які попали, то у них погані умови 

тренування? Я думаю, що і перша, і друга має сенс, але друга – вона вже не 

така глобальна, що перша більш глобальна проблема. Тобто ми, і депутати в 

тому числі, мають відстоювати розвиток системи масового спорту. Навіть 

фінансування здійснюється… зараз є окремі статті, що стосуються системи 

масового спорту, є окремі статті фінансування, що називається, там, 

підтримка спорту вищих досягнень. Це різні навіть статті бюджету. Треба 

сідати і думати, де збільшувати, тому що грошей ніколи не вистачить. І я за 

те, щоб ось це визначення було правильне, щоб воно ґрунтувалося на 

наукових дослідженнях, а не просто: ось ми сіли – і за одну годину, там, все 

послухали. Так треба теж робити, але треба також підходити до цього 

ґрунтовно. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка. 

 

ЖДАНОВ І.О. Дуже вдячний за виступ. Я хотів би поінформувати. 

Пам'ятаєте, ми проводили парламентські слухання по фізкультурі і спорту… 

 

РОМАНОВА А.А. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включите, пожалуйста, микрофон. 

 

ЖДАНОВ І.О. На жаль, рекомендації там не прийняті, але міністерство 

фактично їх уже виконує. Тобто ми направляли вам на узгодження проект 

Постанови Кабінету Міністрів про державні стандарти в галузі фізичної 

культури і спорту. І там ми поступово хочемо прийняти в якості державного 

стандарту - і підвищити від 12 відсотків до 20-ти частку молоді, яка повинна 

займатися спортом. 

 

_______________. А каким образом? 

 

ЖДАНОВ І.О. Створенням і залученням молоді. 

Давайте у нас підсумки і результати олімпійських ігор. Я вам 

доповім…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.  

Будь ласка,  Кишкар Павло. Народний депутат України.  

 

КИШКАР П.М. Гарно дякую за можливість. 

Я підтримаю пані Ганну, що спорт високих досягнень починається все-

таки з масового спорту, і оціночні судження і оці цифри з ВВП і 
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порівняння… порівняння може  бути тільки одне, це порівняння самих себе з 

самими собою, тобто результати попередніх олімпіад до тих результатів, які 

мають бути, і вони є достатньо невтішні.  Але ми мусимо зробити  висновки. 

Ми мусимо поставити собі завдання, і, власне, цього хотів би почути  і від 

одного Ігоря, і від другого, які завдання, як ми будемо це робити задля того, 

щоби завтра діти пішли до спортивних шкіл, самих спортивних шкіл стало 

більше,  спортивні клуби приватного характеру, мали можливість  приймати 

участь в чемпіонатах  України  спільно з ДЮСШ, що зараз є порушенням 

Бюджетного кодексу.  Дуже різні можна системи  пропонувати. Ви знаєте, 

що я є одним із ініціаторів, і пані Ганна теж підписалися під цим 

законопроектом щодо реформи спорту. Будемо зараз узагальнювати понад 

два сотні правок до цього законопроекту, будемо виносити ці правки, і я, 

власне, теж буду подавати правки до свого законопроекту, щоби він став 

більш зрозумілішим.  

Щодо до фінансування. Звичайно, варто було би самому міністерству 

наполягати на грошах, які можуть надійти від  проведення державних 

лотерей і та потреба додаткова, яка у вас існує – 518 мільйонів, може бути 

легко покрита. 

Що я ще забув? Щодо  Богдана Бондаренка. Ви згадували витрачання 

величезних коштів начебто. Просто фантазуючи. Уявіть собі систему  

координат,  за яких би держава жодної гривні не витратила на Богдана 

Бондаренка, а витратив би… я не знаю, там "Нівеа" чи  ще якийсь спонсор, 

який би спонсорував суто підготовку цього спортсмена. І ще раз. Ці успіхи 

чи  Богдана, чи Беленюка, чи будь-якого,  це буде, але масовий спорт – це 

здебільшого ігрові види спорту. У нас останній виступ з ігрових видів 

спорту, з командних видів спорту, 96-го, здається, року. До поки… 

 

______________. В 2004 році… 

 

КИШКАР П.М. Гандбольна, жінки. О'кей.  
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Но сьогодні, щоб ви знали, якщо зачепили гандбол, сьогодні навіть 

прем'єр-ліга наша з гандболу фактично це два клуби, які дофінансовують 

інші шість, задля того, щоби мати можливість грати в УЄФА, в кубках, які 

проводяться під егідою УЄФА, і це всі знають. У нас немає спортивних черг 

в спортивні школи зараз, це правда. Успіх паралімпійців цинічно, ціночно ще 

раз, я дуже вибачаюся за те, що це скажу, це велика крамола, пов'язаний з 

тим, що немає росіян на цих змаганнях. І… з половини, з половини мінімум 

цих медалей.  

Немає великого прогресу в масовому спорті, нема великого прогресу в 

…спорті. І я би хотів дуже, щоби міністр і зам міністра були успішними. Ми 

пропонуємо конкретні кроки, які… Те, що питав Денис. Яким чином 

залучити дітей. Ми пропонуємо відповідь на це питання. Будь ласка, 

долучайтеся до цієї ініціативи. Давайте доробимо цей законопроект, щоб він 

став більш таким легким для того, щоб його реалізувати і вперед до 

залучення дітей до масового спорту. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло.  

Народний депутат Величкович, перший заступник комітету.  

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановні колеги! Шановні присутні! Я хотів 

повернутись, щоб ми повернулися в нашій дискусії до теми сьогоднішнього 

якраз порядку денного, це про підготовку та участь національної збірної 

України в Олімпійських іграх 2016 року. Я хотів, напевно, зосередитись на 

тому, що багато звучало моментів різних, але хотів би наголосити, щоби 

розібратися все-таки, що підготовка будь-якої, будь-якого олімпійця, я не 

кажу команди, будь-якого олімпійця, сказати за скількох моментів, 

починаючи від моментів управлінства міністерства, від фінансування яке 

виділяє держава, від організаційних заходів, які проводить федерація, від 

кадрового забезпечення, зокрема, тренерів, особистих тренерів і так далі, від 

медичного забезпечення чи фармакологічного забезпечення, наукового 
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забезпечення. І окрім того, ще є особистість спортсменів. І ще таке хотів би 

сказати, що ми змагаємося не лише між собою всередині країни, але також і 

від міжнародного спорту, і від того, які результати показують спортсмени на 

світовому рівні. 

Хотів би наголосити, що ця олімпіада була не більшою за кількістю 

країн, які взяли участь. Це також треба враховувати, коли робимо аналіз. 

Мені видається, що сьогоднішній аналіз, це лише початок до дискусії. Тому 

що, як на мене, обмеженість сьогоднішньою розмовою про підсумки 

олімпіади, це буде занадто поверхово. І думаю, що для того, щоб провести 

ґрунтовний аналіз розуміння причин того, що ми маємо таку кількість 

медалей, а не більшу кількість, це треба на багато ширше і глибше, ну, тобто 

більш детальніше обговорювати. 

І як на мене, то треба залучати також і аналіз тих аспектів і того 

забезпечення, про які я сказав вище. Без того ми не можемо говорити про 

успіх. Я скажу таке. Що те, що ми сьогодні маємо, ту невелику кількість, тих 

11 медалей. Цей успіх, це успіх багато, що наших спортсменів через, можна 

сказати, не через спонсорів, через труднощі, через такі труднощі добились! 

Тому їм треба дякувати, і тим, хто зайняли, не стали на п'єдестал, опинилися 

за п'єдесталом.  

Ми також повинні враховувати інший аспект, який треба, оце разом 

треба міністерству і з федераціями, і з іншими спортивними організаціями, це 

вплив України на завойовування престижу у федераціях для того, щоб наших 

спортсменів не засуджували. Тому що засудження спортсменів, це має 

певний суб'єктивізм і має, скажімо так, позаспортивні чинники. І, ну, це 

також треба враховувати. Зокрема тут є наш, я вважаю, це чемпіон, якого ми 

всі бачили, як сталося і чому. Це до спорту не має жодного відношення. І ми 

також це повинні враховувати в нашому аналізі. 

Хотів би сказати чому. Тому що Олімпійські ігри це не тільки спорт і 

цей, це і велика політика, і великі гроші. І на жаль, ці чинники ми також 

повинні враховувати, обговорювати, можливо, із залученням тих федерацій, 
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які своїх спортсменів виставляють, яким чином уникати, допомагати і, 

думаю, що, Ігор Олександрвоич,  окремо буде момент також говорити, як 

вплинути, тобто це інший аспект, а він дещо поза цим. Тому я вважаю, тобто 

це врахувати, а насправді, щоб зробити великий аналіз, треба ще це 

проаналізувати, проаналізувати успіхи наших паралімпійців, чому це 

сталося, через які чинники і потім виходити на велику професійну дискусію 

або розмову. Я думаю, що це сьогодні початок такої великої професійної 

дискусії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович.  

Дійсно, ми сьогодні не зможемо зробити висновки, ми сьогодні 

повинні заслухати, можливо, випустити пар, це потрібно і почати працювати. 

Це не тільки робота з федераціями, не тільки робота з профільним 

міністерством, це робота і з Кабінетом Міністрів, і з місцевим 

самоврядуванням для того, щоб, знаєте, цей "паровоз" пішов, як кажуть. 

Тому це дійсно тільки початок. Дякую. 

Шановні народні депутати вже виступили. Я б хотів дати слово тут, є 

багато представників федерацій, це дуже, я думаю, знаєте, це як люди, які 

працюють на землі, люди, які працюють не посередньо із спортсменами, зі 

збірними командами, тому хотіли б почути їх думку. 

Слово надається президенту Федерації стрільби України Волкову 

Олегу Ігоревичу, будь ласка, включіть мікрофон. 

 

ВОЛКОВ О.І. Дякую, Анатолію Леонідовичу. Я єдине, що хотів би, 

спочатку до вас питання, уточнити. Я сподіваюся, що це ви оговорилися, 

коли говорили про те, що проблеми в усіх. Проблеми федерації залежать від 

інтриг, які там є. Ви так узагальнено сказали, я так і не зрозумів, наша 

федерація має до цього відношення чи ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Ігоровичу. 
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ВОЛКОВ О.І. Я думаю, що це окремо. Я вибачаюсь, я жартую, я 

думаю, що це просто оговорка те, що в окремих федераціях така ситуація є,  

теж знаю про це, але це не загальна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Ігоровичу, я конкретизував конкретно вашу 

федерацію. Я кажу взагалі в багатьох федераціях є такі проблеми. Чому я 

знаю… і це правда. І спортсмени… 

 

ВОЛКОВ О.І. Я відніс на свою …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу це є, тому що і до міністра молоді і 

спорту, і до голови комітету, і до всього комітету багато є звернень від 

федерацій. Але ми ж розуміємо, що повинна бути така федерація незалежна 

організація, яка знаєте впливати на вибір голови чи заступника голови 

федерації ми можемо консультативну таку форму. Тому що вам я кажу, вам, 

це до всіх федерацій звертаюсь, видніше в середині, що робити, кого 

вибирати, хто повинен бути тренером головним, яка команда повинна їхати. І 

ви я звертаюсь до голів федерації, несете теж велику відповідальність за 

підготовку збірних команд. Ми знаємо, що… тут є багато і спортсменів, і 

людей, які … депутатів, які займались спортом, майстри спорту 

міжнародного класу, тому що ми знаємо як проводяться і українські 

змагання, і відбір збірної  команди і так далі. Тобто є елементи корупції, ми 

кажемо, що ми боремося з корупцією десь на верхах, поприймали 

законопроекти, створили органи, які борються нібито з корупцією на верхах. 

А у нас корупція є і внизу, яка породжує… це великий елемент, на жаль, 

сьогоднішньої ментальності, ще з Радянського Союзу, який можна побороти 

не створенням інших, тих чи інших органів, а це пройдуть роки, а можливо 

десятиріччя, поки не зміниться менталітет наших українців. 
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_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Паша, включіть мікрофон. 

 

КИШКАР П.М.  Я просто прочитаю те, що сказав заступник міністра, і 

попрошу пана керівника федерації прокоментувати. "Неефективна система 

управління спортом пов'язана з діяльністю федерацій". Можете якимось 

чином прокоментувати, при тому, що Артур Леонідович говорить, що 

навпаки.  

 

_______________. Ні, не можу, тому що я цього не говорив і це не 

підтримується. Це не моя думка, той хто говорив хай він і… 

 

ЖДАНОВ І.О. Я хотів би сказати, що є юридичний аспект діяльності 

федерації. Кожна федерація визнана національною, заключає договір з 

міністерством про розвиток того чи іншого виду спорту. І саме вона 

відповідає за розвиток того спорту за яким вона створена. Це перше.  

Я переконаний, що якщо говорити про Олімпійські ігри і 

відповідальність, то вона спільна. На жаль, тут немає представників 

національного олімпійського комітету, не всі представники провідних 

федерацій є, які подають календар спортивних змагань, завдання 

міністерства його профінансувати, відповідно. Які планують навчально-

тренувальні збори, тренери, які безпосередньо тренують спортсменів і 

формують, куди їх везти, на які змагання і НТЗ і так далі.  

Тому… і депутатів, які голосують за ті чи інші законодавчі норми і в 

тому числі за бюджет на… От тоді це розмова, я думаю, серйозна і 

комплексна, і системна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
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Ігор Олександрович, це, дійсно, спільна відповідальність і спільна 

відповідальність  не тільки федерацій і виконавчого органу міністерства, а і 

нашого комітету, народних депутатів всіх, які… Знаєте, я вам скажу, 

постанову про останнім слуханням, яку ми… рекомендаціям парламентських 

слухань, ми не змогли набрати голосів, не тому що  так чи інша фракція, от у 

нас немає політики, що стосовно нашого комітету. Наші проекти нашого 

комітету завжди знаходять підтримку голосів у Верховній Раді, немає 

значення це опозиційні сили, чи це коаліції, всі разом 

підтримують,більшістю голосів. Але ж останній раз, це якісь амбіції заграли, 

тобто політика перешкодила зробити гарне діло. Трошки голосів там, за одну 

постанову проголосували, а потім виник…  так конфлікт, тому що хтось там 

своїх особистих амбіцій, які зовсім не касалися цієї постанови, зовсім не 

касалися молоді і спорту, отаке буває, на жаль. Потім, знаєте, це спільна 

відповідальність і, насамперед, тих людей, які не голосують за ті чи інші 

законодавчі норми. Дякую. 

 

_______________. Дозвольте я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, щоб ви закінчили. 

 

_______________. Ні, я ще не починав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, давайте послухаємо федерацію.  

 

_______________. Я абсолютно розділяю цю думку, що федерація несе 

повну відповідальність за формування складу збірної команди і за результати 

успіхів, це абсолютно точно. Тобто я хочу розділити, від міністерства багато 

в чому залежить фінансування, хоча федерація так само робить все для того, 

зокрема наша федерація, щоб забезпечити зброєю, сьогодні це проблема в 

Україні, для того, щоб забезпечити набоями, кожен постріл це під 10 гривень 
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мінімум, а треба їх за тренування зробити 150-200. Тобто уявляєте, що таке 

одне тренування одного спортсмена? Причому патрон потрібен елітний, 

такий у нас в Україні не випускається, такий випускається тільки за 

кордоном, його треба везти із-за кордону, в цих ситуаціях це взагалі 

проблема. Це, я хочу сказати, загальна проблема є для нашої федерації це 

відсутність Закону про зброю і навіть визначення спортивної зброї. 

Законодавчо цього немає, що суттєво погіршує умови тренування, 

переміщення, перевезення зброї через кордон по території України і так далі. 

Тобто це, я вибачаюсь, користуючись нагодою, що я знаходжусь саме в 

комітеті Верховної Ради.  

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Сьогодні так, тому що той, хто хоче не легально 

зброю мати, той і має, а той хто добропорядний громадянин, зброї мати не 

може, тому я сьогодні за легалізацію. Але я хочу сказати про спортивну 

зброю, це особливий вид зброї для кожного спортсмена елітної групи, зброя 

це, він її не випустить з рук, він її нікуди не віддасть, це скрипка, да, це його 

скрипка. Тому тут особливі відношення мають бути і з приводу її реєстрації, і 

з приводу її провозу і таке інше. Вони мають бути безумовно для спортсменів 

спрощені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Надавайте пропозиції.  

 

______________. Вони надані. Вони давно вже тут знаходяться в 

Верховній Раді. І більше того, ця історія десь років 12-річної давності 

приблизно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До нашого комітету… не доходили. Тобто у 

Кожем'якіна.  
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______________. Хочу сказати, ну, от… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олег  Юрійович, я знаю, що є такий законопроект в 

Верховній Раді, що стосовно зброї, а ми кажемо сьогодні за спортивну зброю.  

 

______________. Там є зміни і доповнення до Закону про фізичну 

культуру і спорт про внесення однієї статті, де легалізується поняття 

спортивна зброя. Поняття нема, взагалі, зброї і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто, я бачу це, шановні колеги, що цей закон, той, 

що закон знаходиться зараз в Верховній Раді, він трошки інший, він стосовно 

всієї зброї і там є підпункт спортивної зброї. І я знаю, що є багато 

розбіжностей, я бачив по сесійній залі і по думкам на погоджувальній раді 

кожного понеділка, де ми присутні. Цей законопроект ще довго буде лежати 

на папері, бо багато є різних думків.  

 

______________. Я в цьому теж впевнений, але не можу мовчати про 

це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, що стосовно спортивної зброї, це може бути 

окремий законопроект, який дасть можливість спортсменам, які приймають 

участь в змаганнях, тобто… Щоб ми зараз… 

 

______________. Да. І більше того… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропонуйте.  

 

______________. Відсутність поняття спортивної зброї фактично 

унеможливлює створення отих масових терів, коли в свій час були в кожній 
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школі, на кожному розі і таке інше. А це масова підготовка, це майбутні 

олімпійці. Це теж гальмує цей процес підготовки підшефської… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

 

______________. Друге питання. Хочу підтримати Анну Анатоліївну. 

Якраз для себе цю нотаточку зробив. І ви про це помітили. Коли 

парламентські слухання проходили, мова не в тому, в документі, який не 

прийнятий Верховною Радою, мова в тій увазі яка була показана депутатами 

Верховної Ради до цього питання, були депутати відсутні, це був глаз 

вопіющего в пустині, ну, я маю на увазі не профільний комітет, я маю на 

увазі той загал, який є, який сьогодні цікавиться результатом виступу, но 

коли він нічого не робив, коли говорилося про ті проблеми,   які будуть на 

олімпійських іграх. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олег Ігорович, я зразу не можу змовчати, я вже 

перепрошую ще раз, що вас перебиваю, буду мовчати. Я не можу змовчати 

знаєте це питання в цій каденції дуже жваво стоїть. Тобто депутати, є багато 

популізму і я це казав на Погоджувальній раді в прямому ефірі, коли 

неповага до голів комітету, коли голови фракцій виступивши попіарившись 

тікають і їх немає в залі. І ті голови комітетів, які виступили вони зразу 

виступили, щось сказав і побіг. 

 

_______________. Я якраз повністю підтримую це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поки не буде дисципліни на Погоджувальній раді, 

якщо ви розумієте? Погоджувальна рада – це такий центр прийняття рішень. 

Це голови фракцій голови комітетів, там 29 народних депутатів включаючи 

Голову Верховної Ради і двох заступників. якщо ми там не наведемо порядку, 

то що ми кажемо про зал Верховної Ради.  
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_______________. Але дозвольте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вибачаюсь. 

 

_______________. Я згоден з вами повністю, але я хочу додати, якби 

Голова Верховної Ради інколи у свої вступних промовах частіше говори про 

спорт. Якби про спорт говорив Прем'єр-міністр, якби про спорт говорив 

Президент, я вас запевняю це пішло б відголоском донизу. І потім, я хочу 

сказати, якби діяльність місцевої влади оцінювалась за результатами 

розвитку спорту, масового спорту, елітного спорту зовсім інше було 

відношення. А це, фактично йде зверху, це той випадок, коли зверху треба 

надавити, а не знизу. Знизу люди готові, але така ситуація склалася, потрібна 

державна підтримка.  

 

_______________.  (Не чути)  

Олег Ігорович, у нас всі займались спортом, Президент ви знаєте, 

дзюдо, самбо… (Не чути)  Андрій Парубій, ви Майбороду знаєте Юрія 

Анатолійовича? Це його учень, він займався греблею…  

 

_______________. Знаю… ректор університету… 

 

_______________. Володимир Гройсман, коли був мером буде багато 

приділяв увагу спорту якраз він і говорить постійно про  розвиток спортивної 

інфраструктури. І ви абсолютно вірно… ми зараз, вибачте за таке не дуже 

парламентське слово, бодаємося з Мінрегіонбудом, щоб внести показники 

соціально-економічного розвитку областей, по яких оцінювати якість роботи 

голів обласних адміністрацій, саме питання розвитку фізичної культури і 

спорту: скільки шкіл спортивних (ДЮШ) є, яка кількість населення охоплена 
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масовим спортом, дітей, де вони знаходяться; скільки спортивних споруд і 

так далі і тому подібне. 

 

_______________. Щоб вони були зацікавлені відкрити, а не закрити. 

 

_______________. Ну і хочу сказати, що… тобто вони говорять багато. 

Вони говорять в тих вузьких колах, там, де вони знаходяться, а треба, щоб 

вони говорили на масу. Коли це буде говоритися масово, зовсім інша буде 

реакція. 

І хочу сказати ще одне. А, з приводу, от там говорили: от масовість 

впливає, не впливає і таке інше. Ну, от я би сказав так, якщо взяти результати 

олімпійських, паралімпійських видів спорту, з приводу масовості: масовість 

тут ні до чого. І хотів би ще одне сказати: не треба порівнювати 

Паралімпійські і Олімпійські ігри. Мета зовсім різна, абсолютно, і медалі 

там, і медалі тут – це абсолютно… І різна мотивація. Тобто, да, воно 

приємно, що ми зайняли третє місце, приємно, що ми взяли 117 медалей, але 

реально це не має значення.  

І на що ще обов'язково треба звернути увагу, я говорив про це вже, і 

неодноразово, говорю і продовжую говорити: до тих пір, поки в школи не 

повернеться повноцінна фізична культура; до тих пір, поки в вузи не 

повернуться спортивні клуби, спортивні команди, де буде спеціалізація 

окремих вузів на окремих видах спорту, у нас теж будуть проблеми з 

майбутнім. То на це теж треба було б звернути увагу. 

Щодо нашого виду спорту, хочу сказати таке. По стендовій стрільбі. Це 

достатньо масовий вид спорту, але це вид спорту для багатих людей, тому 

вони там отримують задоволення від того, що вони там стріляють по 

тарілочках, молоді там немає, постріл дуже дорогий. Що торкається кульової 

стрільби, я хочу сказати, що в нас формований реальний, хороший, сильний 

штаб тренерів. У нас є хороший запас молоді, тобто ми запевняємо, що ми 

безперервно будемо приносити медалі. Ми не задоволені сьогоднішнім 
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виступом, ми мали б мати більше медалей, ніж могли мати. Але це олімпіада. 

Тут, крім того, що люди готові повністю, і фізично готові, і психологічно 

готові, і морально готові, так само всі підходять. І от, в той останній момент, 

раз на чотири роки спрацьовують олімпійські, специфіка олімпіади, коли 

може самий сильний програти слабшому. Так що, на жаль, ми тут менше 

завоювали.  

Але медалі будуть з нашого виду спорту надалі. Я хочу сказати, що, ну, 

якщо ще ми закупимо ці "оскори" для олімпійської збірної, міністр вже 

третій раз про це говорить, тому я впевнений, що так воно і буде. Але, але я 

хочу сказати. Щодо підготовки олімпійської команди, то наша олімпійська 

команда реально все мала, фінансове повністю забезпечення. Фінансово і 

матеріально. Підшерсток був пропущений. Но ми все зробили для того, щоб 

тільки, ну, така ситуація в країні. Ми прекрасно розуміли це. Тому ми 

відклали оцю на наступне чотириріччя. Чотириріччя почалося і ми знову 

починаємо з нуля фактично. Але запевняю, що ми зробимо все для того, щоб 

результати були позитивні. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую.  

Слово надається заступнику Голови ФСТ "Динамо" України Руденку 

Віктору Петровичу. Будь ласка, Віктор Петрович.  

 

РУДЕНКО В.П. Я хочу приєднатися до тих думок, які лунають 

стосовно сьогоднішнього порядку денного. Я думаю, що в цьому залі ми 

надамо оцінку повноцінно підсумкам олімпійських ігор. Це має стати 

предметною дискусією на відповідних федераціях, інших громадських 

організаціях, в тому числі, напевно, і на колегії. І коли ми дамо відповідь, 

перш за все, проаналізуємо всю систему сфери фізичної культури, всю 

систему сфери фізичної культури і спорту, і дамо відповідь на питання 

ефективності і структури управлінської, кадрового потенціалу, матеріально-

технічної бази і ефективної методики або науково-методичного забезпечення, 
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а тоді вже додамо, покладемо сюди фінансове забезпечення, то ми, напевно, 

якщо ми ці всі чинники об'єднаємо, то маємо отримати ту відповідь і, власне 

кажучи, ті результати, про які ми сьогодні говоримо, 

А я хотів би доповнити тут існуючі думки, і доповнити тим, і сказати 

про те, де, власне, беруться ці спортсмени. Фізкультурно-спортивне 

товариство "Динамо України" вже понад 90 років сприяє реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту та підвищенню рівня фізичної 

підготовленості працівників – військовослужбовців правоохоронних органів. 

Лише за 2 останні роки, завдячуючи належному кадровому потенціалу, 

матеріально-технічній базі, більше 10 тисяч працівників-

військовослужбовців підготовлені для участі у зоні антитерористичної 

операції, 30 відсотків ми маємо сьогодні у складі національної збірної 

команди динамівців. І ми вдячні нашим правоохоронним органам за плідну 

співпрацю. І хочу сказати, що понад 200 спортсменів, які є членами 

національних збірних команд, входять до складу спортивних команд: Служби 

безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної 

служби України. Власне, оце є запорукою тих успіхів, які має сьогодні наша 

національна збірна команда, і це є відповіддю на ті питання, що за останні 

олімпійські ігри, які відбувалися, "Динамо" має половину представників у 

складі національної олімпійської команди.  

Це є відповіддю також і до того, що останніми роками лунають такі 

думки щодо внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів 

щодо, власне, знищення фізкультурно-спортивних товариств і протистояння 

якимись клубами міфічними, яких сьогодні не існує, або альтернативними 

федераціями. Я думаю, що мої колеги також можуть похвалитися, що 

більшість олімпійців – це представники фізкультурно-спортивних товариств, 

вихованці. Тобто починається спорт з конкретної фізкультурно-спортивної 

організації, але, вибачте, не з федерації, при всій повазі до федерації; не зі 

спортивного клубу. 



39 

 

І давайте будемо  розуміти те, поки немає альтернативи, коли 

представники спортивних клубів і окремих федерацій будуть мати, 

відповідно, матеріально-технічну базу, хоч одного спортсмена, хоч одного 

тренера у  своєму штаті, тоді ми  можемо зруйнувати, перекреслити всі 

фізкультурно-спортивні  товариства.  

Інше питання. Я хотів би сказати, що ми маємо сьогодні  пріоритетні 

види спорту.  Десь близько відповідно до наказу там 45, здається, 

пріоритетних або 50 пріоритетних видів спорту. З них 15 видів спорту 

зимових. Ну давайте, якщо… (Шум у залі)  20?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   (Не чути)  

 

 РУДЕНКО В.П.  Ні, там 15 зимових і решта там  літні види спорту. 

Якщо ми подивимося на наших найближчих сусідів, то  там зимових 5 видів 

спорту. Якщо говорити про літні види спорту, здається 39 або 40. Ну теж… 

окремі види спорту займають третину національної збірної команди, вибачте, 

а маємо сьогодні одну медаль. 

Альбіна Миколаївна сидить. Розігрується в художній гімнастиці дві 

медалі, на Олімпійських іграх мають… на кожній Олімпіаді одну медаль. 

Оце ефективність, про яку ми маємо говорити. 

Наступне питання. Це, звичайно, і  визнання видів спорту. Я думаю, 

що, Ігор Олександрович, тут теж треба навести порядок. Ну не може бути 

альтернативних… да, альтернативних версій по 15. Це нерозумно просто, і 

якимось чином це треба врегулювати.  

Окремо я хотів би. Ігор Олександрович, звертаюся особисто до вас, і я 

знаю, що є такий законопроект щодо передачі повноважень по сертифікації 

спортивних  об'єктів національних федерацій. Повірте, що це стосується 

безпеки дітей. І немає сьогодні федерацій відповідних працівників, фахових 

працівників, які могли б проаналізувати, наприклад… Ну є, скажіть, будь 

ласка,  є, колеги, ну є такий  законопроект в комітеті… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема у нас ще таких. Є? 

 

РУДЕНКО В.П.  Я надам ці дані, є, Артур Леонідович. Тобто цього не 

можна робити, оскільки, ну, по-перше, це будівлі. І мають аналізувати, 

експертизу робити відповідні фахівці. Те, що стосується, те, що стосується 

допінгу, то я думаю, що тут потрібно теж навести лад. І у нас уже стало 

доброю традицією, що окремі тренери поперед методики дають ті якісь 

засоби, які, ну, унеможливлюють, по-перше, подальше ефективне зростання 

того чи іншого спортсмена, а лише шкодять їх здоров'ю.  

Ну, от, я, власне, підтримую ті всі пропозиції, які сьогодні лунали. І 

дякую особисто вам, Артур Леонідович, і всьому комітету, і секретаріату за 

ту підтримку, яку ви робите по зміцненню, збереженню і дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, і федерації, дякую вам! Я думаю, що і мої колеги це 

підтримують. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Петровичу.  

Що стосується цього законопроекту, я думаю, що це, м'яко кажучи, 

абсурд. Тому що не може громадська організація, ну, нефахову давати оцінку 

тому чи іншому спортивному залу, чи стадіону, чи цей, я думаю, що ми ж 

говорили. Да? 

 

КИШКАР П.М. Дозвольте, я прокоментую. Я так розумію, що в мою 

сторону і щодо мого законопроекту? То я вам скажу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. В мікрофон, будь ласка, ваш.  

 

КИШКАР П.М. Та я думаю, я достатньо голосно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні! Це. 
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КИШКАР П.М.  У вас якесь таке віртуальне враження, що якщо поряд 

з вами буде існувати ще одне ФСТ, яке буде більш успішне, то вам буде від 

того гірше. І ви намагаєтесь якимось чином захиститися. Мова йде лише про 

прирівнювання ФСТ, клубів там чи ДЮCШ в один рівень з повноваженнями 

надавати послуги. А ви говорите. Від чого ви захищаєтесь, я не розумію? Ви 

не хочете надавати послуг? Ви хочете далі працювати, по-чорному збирати з 

батьків дітей гроші? Я трішки не розумію. 

Щодо тієї експертизи, про яку говорилося. Експертиза, мається на увазі 

перевірка здатності приймати, приймати, дозвольте договорити, я вас не 

перебивав. Будьте уважними до того, хто говорить і слухайте, якщо ви дійсно 

хочете почути. Бо, судячи з ваших реплік, ви не дуже сприймаєте те, що існує 

в світі і працює ефективно.  

Мова велася в тому, що, про те, що федерація може надати фахову 

оцінку щодо придатності тієї чи іншої спортивної споруди, відповідність 

метражу спортивного басейну, відповідність покриття, проведення тих чи 

інших спортивних змагань. Тільки що ви сказали, що федерації мають 

відповідних фахівців для того, щоби готувати спортсменів і тут же говорите, 

що федерація не може оцінити ту чи іншу споруду щодо придатності до 

проведення міжнародних, наприклад, змагань. Бо федерації є частинами 

міжнародного, вони долучені до міжнародної спільноти і там є ті фахівці і не 

треба цього заперечувати, вони зобов'язані, бо вони дійсно формують свій 

календарний план і в тому числі формують по тим, по тій інфраструктурі яка 

існує. А ви зараз самі собі заперечуєте. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Паша, дякую. І давайте… Це трошки переходе за 

межі теми нашого комітету.  

(Загальна дискусія) 

 Дякую.  

Шановні колеги, будь ласка, я би хотів би…  
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Баженков. Ви хотіли щось сказати?  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка. Коротко хотів би спортсменам все ж 

таки нашим дати слово.  

 

______________. Дякую.  

Артур Леонідович! Шановні колеги! От, що стосується спортивних 

споруд то тут треба розділити на дві частини. Перша частина, це належність 

умов безпеки спортивних споруд. Це, коли споруда входить в експлуатацію, 

її приймають і відповідність державним будівельним нормам, це одна 

складова. І друга складова, що може визнати федерація. Це, наприклад, 

умови, стандарти проведення в цій споруді певного рівня міжнародних 

змагань. Ну, наприклад, в художній гімнастиці – висота потолка, в легкій 

атлетиці там радіус доріжки, круг і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В бассейне.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  47 метров должно. Денис Силантьев говорит.  

 

БАЖЕНКОВ Є.В. В басейні там 50 метрів чи 49 як будували директори 

заводів, щоб не проводили змагання. Це перше.  

Друге. Цікава інформація, тому що депутати задавали питання. 

Щорічно Фонд соціального страхування витрачає близько 7 мільярдів 

гривень на фінансування тимчасової втрати працездатності усіх громадян 

України, які сплачують єдиний соціальний внесок. І, якщо я не помиляюся, 

десь років 10 чи 8 назад було проведено дослідження на замовлення цієї 
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організації. І дослідження підтвердило, що 1 гривня, вкладена в 

профілактику, а профілактика в цьому смислі розумілася – фінансування 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення влітку, 

економить 8 гривень на тимчасовій втраті працездатності. Тому, коли дитина 

хворіє, то батьки беруть лікарняні і не ходять на роботу, і отримують 

відповідно кошти з цього фонду. 

Разом з тим, хочу нагадати, що 28 грудня 2014 року законом були 

скасовані видатки: 400 мільйонів гривень на дитяче оздоровлення та 150 

мільйонів гривень на підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Наступним кроком була децентралізація. Дуже гарне явище, ми всі 

його, як кажуть, підтримали. Але треба ж, якщо ми робимо щось, то 

доводити справу до кінця. На жаль, міністерство і закликало і мерів, і 

губернаторів, але не всі почули, що ми хочемо від них. І закінчується все 

тим, що ми, будуючи в країні громадянське суспільство, що там декларує 

Президент, Прем'єр-міністр, ми усі, що треба надавати додаткові 

повноваження громадським організаціям, об'єднанням, разом з тим, місцеві 

органи виконавчої влади, керівники управлінь спорту хочуть забрати у 

комунальну власність спортивні школи, які засновані громадськими 

організаціями. То ми що, будуємо на місцях КНДР, жорстку систему 

управління спортом державну, а наверху тут, ми в Києві, будуємо громадське 

суспільство? Тобто ми живемо подвійними стандартами сьогодні в спорті, на 

жаль, в дитячо-юнацькому. "Спартак" за два роки цієї недолугої реформи 

втратив 25 спортивних шкіл, а це, на жаль, якщо умовно представити 

піраміду і поділити її на три частини, то сьогодні ми говоримо тільки про 

верхню частину – це спорт вищих досягнень, це фінансування Міністерства 

спорту. Навіть якщо ми збільшимо це фінансування в три чи в чотири рази, 

ми не отримаємо завтра більше в стільки ж разів медалей на Олімпійських 

іграх. Тому що… І школи не повернуться. Тому що, на жаль, дитячо-

юнацький спорт та резервний спорт, які мають бути підтримані,  сьогодні 

кинуті напризволяще. І от про те. що говорили теж сьогодні.  
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Ну наприклад. Школа вищої спортивної майстерності, яка  щороку… 

спортивного товариства "Спартак". Міністерство в штатну команду передає 

200 спортсменів з олімпійських видів спорту, це кандидати, резерв та 

основний склад. З 2012  та в 2013 році з 4 мільйонів фінансування  сьогодні 

мають тільки 1 мільйон фінансування. 

Я до Ігоря Олександровича звертався, він підтримує. На жаль, кошти ці  

Міністерство фінансів не  повертає. Тому ми вверху дах будуємо гарний, 

красивий, золотий, а стіни і фундамент у нас залишаються старенькими. 

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген  Володимирович.  

 

БАЖЕНКОВ Є.В. І дозвольте насамкінець ще дуже важлива річ.  

Критерії… те, що ви казали, губернатори мають перелік критеріїв, по яких 

вони звітують в Адміністрації  Президента та Кабінету Міністрів. 

Такі ж критерії 2 роки назад мали ректори вищих навчальних закладів в 

своїх контрактах. Вони мали два пункти.  

Перший пункт. Кожен ректор відповідає за стан спортивних споруд в 

своєму вищому навчальному закладі. 

Та другий пункт. Кожен ректор має відповідати особисто за стан 

фізичного виховання в вищому навчальному закладі. 

Сьогодні ці два  пункти з контрактів вищих навчальних закладів 

прибрали, за моєю останньою інформацією. 

І ще було. Коли спортсмен був чемпіоном України, призером 

Олімпійських ігор, Європи, він мав   додаткові там умовно  якихось там 100 

балів під час вступу до вищих навчальних закладів. Сьогодні це… чого 

немає, і це умови   прийому до вищих навчальних закладів, які щорічно готує  

Міністерство освіти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген Володимирович.  
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Шановні друзі, у нас є наші  гості, наші герої.  

Ігор Олександрович, будь ласка, давайте ми цю дискусію зараз… У нас 

тема трошки.. да, трошки друга. І давайте ми дамо слово  нашим 

спортсменам. Я думаю, що у них є теж що сказати з приводу підготовки  до 

Олімпійських ігор, з приводу виступів.  Вони як ніхто на собі це ощупали і 

знають, що, як і чому. Тобто, я думаю, що всім було би цікаво – і народним 

депутатам, і виконавчому органу, і федераціям –  почути їх думку.  

Я тоді хочу до слова запросити Юрія Чебана. Будь ласка. Пару слов. 

Мікрофон.  

 

ЧЕБАН Ю.  Добрый день! Спасибо, что, спасибо, что пригласили. 

Потому как важно услышать мнение, да, к кому стекается ваш бюджет, 

потому что вы тут его начисляете, подписываете и конечный результат, мы 

его переплавляем в медали. И вот правильно Денис Олегович сказал, что, 

когда звено выпадает какое-то, тогда результат меняется и не в лучшую 

сторону. Значит, я сейчас буду говорить о нашем, скажем так, локальном 

виде спорта к которому я непосредственно имею отношение, вот, о нашей 

ситуации, да. Значит первый сигнал, который как-бы я послал в 

министерство, был вот в начале этого года по поводу некомпетентности и 

отношения нашего главного тренера к сборной команде Украины, не 

конкретно ко мне, то есть и ко мне в том числе. Значит была беседа, было 

собрание с Даневичем в министерстве, приняли решение, что будем 

разбираться, будем думать. Хорошо, окей. Двигаемся дальше. Ничего как-бы, 

никаких перемен не было. Дальнейшее вот палки в колеса были.  

Значит, еще как-бы я хотел сказать, что статистику как-бы медалей еще 

можно подвести и тех медалей которые уехали за границу и заработали наши 

спортсмены для других стран. Вот… 

 

______________. (Не чути) 
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ЧЕБАН Ю.   Да. И те которые, медали которые могли завоевать наши 

спортсмен,ы в данном случае я говорил про девочек которые остановились за 

один шаг до бронзы у них два четвертых места. И вот Паша Алтухов который 

тоже остановился, скажем так, в шаге. Администрирование это тоже одна из 

важных, скажем так, аспектов нашего вида спорта как и любого, то есть 

самая главная цель это не мешать спортсменам которые выкладываются и 

тренерам, которые добывают эти медали, самое главное это, скажем так, 

давать все условия, в принципе, да, и выполнять все, скажем, не условия, а 

просьбы, которые спортсмены просят.  

Значит, по поводу финансирования, то есть если сравнивать 

финансирование с другими странами, то у нас его вообще нет. Потому что у 

нас фармакологическая поддержка отсутствует в принципе. То есть у нас 

есть какая-то фармакологическая, выделяются какие-то средства, но по 

сравнению с другими это просто аскорбинка на самом деле. И те средства, 

которые выделяются, это мы их тратим просто на то, что нам самое 

необходимое, и основную массу денег мы тратим свои. И это хорошо, если 

мы занимаем какие-то места, которые нам оправдываются эти вложения, 

свои же или наших спонсоров, или клубов и так далее. А если ничего не 

занимаем, то получаем еще по одному месту ремнем за то, что плохое 

выступление.  

Еще хотел сказать по поводу своего выступления, то, что на 

олимпийских играх много ходит разговоров по поводу вот того, что я бегал и 

разбирался за свое попадание в финал. Значит, если бы главный тренер 

Мотов был бы на канале и, скажем так, и все проконтролировал и остался со 

спортсменами, с командой до конца, потому что меня там забрали на допинг 

и он в принципе должен находится, потому что мало ли что, какие проблемы 

могли происходить в этот момент. То есть не было бы этой беготни на 

финишную вышку, я бы не потащил туда тренера Алтухова и так далее, и не 

было вот этой возни вот с этим всем.  
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И второй момент, когда вот, опять же таки, если бы он вовремя приехал 

на олимпийский канал и взял бы все эти протоколы, по которым должен был 

бы отбираться спортсмен в финал, тогда был бы исход совсем другой. И 

постоянно вмешивание вот главного тренера тоже, постоянное вмешивание в 

тренированный процесс тоже сыграло свою роль. Вот я хочу передать слово 

Смыкину тренеру "четверки" женской и "двойки". Тех девочек, которые, 

скажем так, остановились за шаг до медали и  напрямую повлиял главный 

тренер на их выступление.  Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Юрий.  

Действительно, сейчас фармакология – это как бы такая вот вещь… 

раньше мы не сталкивались с этим, сейчас  это уже такое ноу-хау и в 

принципе, действительно, чтобы быть на уровне, это огромные средства и 

которые, к сожалению непередбачені, да, у нас бюджетом. (Шум у залі)  Ну 

минимум….  поддержку, да. А это  очень большая часть подготовки 

спортсменов. (Шум у залі)  

 

ЧЕБАН Ю.    Можно еще?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Юра.  

 

ЧЕБАН Ю.   Фармакология – это только один из аспектов. Если вот 

мы… мы ж постоянно ездим  на соревнования, общаемся  с другими 

спортсменами. То есть фармакология – это одно из. У них еще и 

медицинское оборудование, которое они возят  с собой на канал 

непосредственно и восстанавливаются между заездами. Вот, к примеру, у 

кого-то   одни дистанция, а у кого-то две. Вот к примеру как у девочек, у них 

две дистанции.  Ну и так далее. То есть они возят с собой целую  там 

лабораторию, которая непосредственно на канале уже.  То есть мы за это 

даже не говорим. Все, что делаем министерство,  это да, там лодки, там 
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сборы и вот… если… ну можно еще расширить аспект, скажем так, который 

нужен, необходим спорту. Профессиональному.  

 

_______________. Неправі в тому, що ми не говоримо. Тому що я 

поставив завдання для себе – купити мобільне обладнання саме для греблі, 

для того, щоби перевіряти фізіологічний стан спортсмена, контролювати. І ви 

можете… ну у нас є  Микола Павлович, наш патріарх, який постійно мені про 

це  говорить, і я це зроблю. Я закуплю це мобільне обладнання для вас…. 

 

______________.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Павло Кишкар.  Коротко. Только микрофон, включи, 

будь ласка.  

 

КИШКАР П.М.   Я одне питання до Юри.  

А як би ти бачив взаємовідносини  от з федерацією. Ти б… якби  ти сам 

добирав тренера, якби ти сам міг планувати той бюджет, який на тебе 

держава  передала б тобі особисто на підготовку? Тебе б це влаштувало? От 

яка форма взаємовідносин тобі була б комфортною для того, щоби 

показувати кращі результати?  

 

ЧЕБАН Ю.   Ну во-первых, с декабря-месяца, когда вот начались у нас 

разногласия с главным тренером, ну скажем так, вот после неудачного 

выступления  в  2015 году, когда я не взял лицензию, но у меня еще был шанс 

взять лицензию в 16-м году, буду брать ее. Он, мягко скажем так,  начал меня 

сливать. То есть срезать доктора, срезать спаринг-партнера и так далее. Хотя 

полгода до Олимпийских игр еще оставалось. Есть шанс, я – действующий 

олимпийский чемпион, почему бы и нет. Вот… Да. Это главный тренер. То 

есть я имел право…  
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Можно я скажу уже? Я добился того, что мы поделили бюджет, 

получается, и мне выделили часть бюджета, которую я мог сам со своим 

тренером уже определяться, куда мне поехать и как было бы лучше для меня. 

То есть что делал главный тренер? Он указывал, кому, где сидеть. Допустим, 

девочкам это не было удобно. Мне было удобно сидеть в тепле, потому что я 

спринтер, мне нужна теплота и теплая вода, чтобы развивать скорость. Это 

особенности нашего вида спорта, которую он не учел. Он как администратор 

всех, как стадо, загнал на один сбор – все, тренируйтесь.  

Я хочу еще добавить, что федерация все это время нас поддерживала, 

но ее не слышали. То есть по сути, для чего федерация нужна – это как 

отдельный орган, который рекомендует. Но его игнорировали. Хотя мы 

обращались в федерацию. Федерация обращалась в министерство.  

 

_______________.  Тобто дівчата не просто так це виступили. Це був 

реальний… 

 

ЧЕБАН Ю.   То есть федерация все знает.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Силантьєв Денис.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Я еще вопрос. Вопрос хочу еще тоже задать. Вот то, 

что я говорил в начале о плохом или некомпетентном, скажем так, 

управленческом менеджменте спортивном.  

Речь идет о последних сборах, когда не были выделены министерством, 

то есть здесь было сказано, потому что министерство полностью, в полном 

объеме выделяло деньги для подготовки. Ситуация с последними сборами 

перед Олимпийскими играми какая была?  

 

ЧЕБАН Ю.   В общем, да… Я еще хотел затронуть тоже в общем тему, 

забыл. То есть у нас вот по сути должно было быть пять медалей. Пять 
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медалей. Это половина из того, что есть на сегодняшний момент у Украины. 

Это женская байдарка, "двойка" женская, "четверка" – Алтухов, я и каноэ 

"двойка".  

По поводу администрирования, то есть что мы имеем на сегодняшний 

день. Он забыл приехать, видимо, ну, поспал чуть дольше, приехал чуть 

позже как раз на старты Алтухова, и это он сам говорил, что он уже видел 

протоколы, когда Алтухов  был уже на старте. Со мной тоже ситуация, это 

мне не привыкать. С девочками тоже там.  

То есть, а по поводу девочек, ну, я не знаю точно, но там  был вопрос 

по поводу  манипуляции, потому что мы сидели на одной базе перед 

Олимпийскими играми, с которой я уже не первый год выезжаю и  привожу 

медали. Я в 11-м году, то есть в 12-м году  выехал на Олимпийские игры, с  

этой базы привез медаль, и  в 14-м году привез медаль с России,  с 

Чемпионата мира и так далее.  В общем прекратили финансирование, и 

пришлось  находить спонсоров, вот мой клуб "Химик", который меня 

спонсировал в этот момент, он внес за проживание  и за… 

 

 _______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Роман Вірастюк, будь ласка. Мікрофон включіть.  

 

 ВІРАСТЮК Р.  Суть в тому, що фінансування не припинило зовсім, ми  

не давали просто на проживання на приватній базі. Розумієте? Я не можу 

аргументувати.  Захотіла людина...  (Загальна дискусія) 

 Подивіться, у нас є приклад легкої атлетики. Коли  тренери, 

спортсмени і  федерація визначали місце, де їм потрібно проводити збір. 

Вказували це,  на експертній раді записували, і вони  були там, де їм було 

потрібно. У нас це… як правило, просто якби було звернення, адже 

федерація з  вами разом повинна визначитися, де ви  хотіли бути. Якби було 
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таке звернення, у нас легкоатлети були в Південно-Африканській Республіці, 

в Португалії, в Іспанії.  

А стосовно коштів, ви кажете, що недофінансування. По-перше… 

 

_______________.  Я  перепрошую, ви тут задали одне питання, ви  

відповідаєте на інше. Ви може і праві, але ви може якщо хочете 

прокоментувати, це пізно. Це говорить… 

 

ВІРАСТЮК Р. Я вірю. Послухайте, я з великою повагою до 

олімпійського чемпіона. Я просто, не треба... (Шум у залі)  Не потрібно це 

нічого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, внимание. Давайте я буду вести комітет. Давайте 

трошки градус трошки менше, тому що комітет, поки я  головуючий, буду я 

надавати слово.  

Будь ласка, Роман Вірастюк. 

 

ВІРАСТЮК Р.  Подивіться, у нас є  експертна рада, яка практично за 

рік до Олімпійських ігор збирала кожен вид спорту. Були представники 

національного Олімпійського комітету, був представник міністерства, був 

представник федерації, на цій раді приймали участь і тренери. Була 

розроблена концепція, згідно якої ми встановили  чіткі правила. Чіткі 

правила критерів відбору, під якими підписався Олімпійський комітет, під  

яким підписалося міністерство і федерація. І це ми… ми сиділи з деякими 

федераціями сиділи по 4 години. Поки не приходили до спільного 

знаменника, ставили риску,  і ми зразу всіх попередили: люди, ми  на 

міліметр не відступимо вправо, вліво. Тому що  якби це ми зробили, нас би 

затягали по судах. Ми  встановили чіткі правила і погодилися з ними. Ми як 

порушуємо, на вулиці їдемо на червоне світло, нас штрафують? Штрафують. 
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То ми зразу казали, давайте, щоб ми не стикалися з такими ситуаціями, 

будемо чітко їх дотримуватися.  

Стосовно фінансування, можу сказати дуже чисто і прозоро. Кожна  

федерація і кожен вид спорту, він є творцем свого майбутнього бюджету. Є 

формула, де є медалі, де є місця. Олімпійські ігри – це перше... Кожен 

заробляє  свої очки, в які потім скільки медалей ти завоював, скільки певних 

місць ти зайняв, тобі потім в формулі виводиться твій відсоток від загального 

бюджету. Денис Олегович, я перепрошую, фінансувалося все, крім 

проживання. Ну, тому що... 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Финансировалось проживание  в том числе.  

 

 _______________. Ни в этот год. В один тиждень не фінансувалося. 

Скільки?  Місяць, да.  

(Загальна дискусія)  

  

 _______________.  Ми розберемося, чому в нас  монополізм, ми 

розберемося, чому в нас монополізм однієї бази виникає. Чому саме там 

лише проводилися збори.  Дякую. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Будь ласка Юрій.  

 

ЧЕБАН Ю.   Я хочу внести ясность, чтобы не было, как вы говорите, 

монополизма. Значит, почему эта именно база Семыкина Алексея, как бы, да 

мне все равно, чья это база. Я тренируюсь для себя и выбираю лучшие 

условия. Значит, на сегодняшний день, на сегодняшний момент это лучшая 

база у нас в Украине,  так как там есть стартовая  система, я уже  говорил это 

не раз. Единственная в Украине  у нас есть стартовая система, на которой я 

могу отрабатывать  старты. Это самое важная вещь у нас вообще в спринте. 
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Если ты хорошо берешь старт, все, ты дальше по ходу, и тебя никто не может 

догнать. Единственное, в Украине у нас есть вот именно на этой базе. Он за 

свои деньги купил ее? Купил. Кто ему помог?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що міністр молоді і спорту почув це 

зауваження.  

 

ЖДАНОВ І.О. Ми з Юрієм розмовляли до цього. Я просто, ви би 

запросили, пан Силантьєв, ще іншу сторону. Вона б розказала, кого, які смс-

ки кому слалися, як приїжджали з інших країн і переманювали наших 

спортсменів, щоб вони після олімпіади. Я вам у приватній розмові… 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Давайте не включать политиканство, а будем 

говорить как государственные деятели.  

 

ЖДАНОВ І.О. Вы не обвиняйте меня, пожалуйста, это государственная 

политика… 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Вы – министр спорта, вы не политтехнолог. 

Отвечайте, пожалуйста, по сути. 

 

ЖДАНОВ І.О. Не перебивайте, пожалуйста. Во-первых… 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Вообще-то вы у нас здесь на отчете, понимаете. 

Мы у себя дома, а вы – в гостях.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Денис Олегович, Ігор Олександрович, давайте по 

очереди.  
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ЖДАНОВ І.О. Давайте я закінчу. Денис Олегович, треба займати 

державницьку позицію, а державницька позиція полягає в тому, щоб наші 

спортсмени, щоб ми з вами створили для них умови, і вони залишалися тут, в 

Україні, і завойовували медалі для нашої країни.  

Перше. Тому, коли в мене є інформація від компетентних органів про 

те, що громадяни інших країни проводять роботу серед спортсменів, щоб 

вони поїхали в іншу країну після олімпіаду. Я, скажемо, зробив все можливе, 

щоб цього не відбулося. Зараз цій громадянці заборонений в'їзд на територію 

України відповідними компетентними органами. Тому ніякого тут 

політиканства немає.  

Стосовно цієї ситуації, що склалася в греблі, в каное і так далі. У нас 4 

жовтня буде колегія, куди ви запрошений як член колегії. Народні депутати 

України, ви всі є членами колегії, як ми домовлялися. В тому числі ми 

будемо робити кадрові висновки. Я кадрові висновки з цієї ситуації для себе 

зробив відразу. Я цю ситуацію дуже гарно… (Шум у залі) Можна я закінчу? 

Я цю ситуацію дуже гарно знаю. Я з Юрієм відразу після олімпіади говорив 

про це. Тому відповідні кадрові рішення я прийму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій.  

 

ЧЕБАН Ю.  Я бы хотел, чтобы еще дали возможность высказаться 

непосредственно тренеру Алексею. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как фамилия? 

 

 ЧЕБАН Ю.    Семыкин. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семыкин, пожалуйста.  
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 СЕМИКІН О. Добрый день всем. Как говорится, как участник этого 

конфликта именно в байдарке скажу просто, что в  министерстве нашем надо  

немножко слушать не только одну  сторону, как говорится, медали, но и  

прислушаться ко второй, то есть меня как тренера лично. Скажу почему. 

Потому что с этой женской "четверкой" я работал  четыре года. До этого у 

нас не было 12 лет лицензии, никто ничего этого не замечал, все было 

прекрасно, все было хорошо.  

Когда в 15-м году появилась лицензия, в виде спорта  стали 

происходить  интересные события. Вот я главному тренеру сдаю вот такой 

план по году. Здесь расписаны сборы. Я его сдавал три раза. Я не знаю, куда 

он ушел, этот план сейчас написан с января месяца. Из  него выполнено 

только,  то есть места,  где я хотел проводить сборы, только  четыре месяца. 

Четыре месяца проходили вообще неизвестно где. И по каким причинам для 

меня. И особенно последний сбор, который они улетели в Португалию, 

пускай они не были, как скажут, на приватной базе не были. Улетели в 

Португалию, Юра улетал от сюда кучу раз  с Украины и привозил все время 

медали. Пробыли там –  и два четвертых места. В чем был сенс Португалии –  

потратить кучу денег, где точно такая база, как у нас? Скажем так. Вот этого 

я никак не могу понять. Мы вкладываем в чужую страну  кучу денег… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это решение было главного тренера? 

 

СЕМИКІН О.  У нас распределение вообще денег получается главным 

тренером. Вот я сдаю на год, еще раз говорю, на год, каждый год сдаю на 

подготовительный сезон на год план. Этот план я сдавал три раза. И он ни 

разу по сути делу, первый раз в 15-м году за  четырехлетие не был выполнен 

до конца.  Он всё время был перестроен. Да, некоторые моменты меня 

устраивали, я с ним соглашался. Но когда говорю, здесь не так, почему-то 

поддержало министерство не меня, а главного тренера, который проработал в  

сборной взрослой на три года  меньше, чем я.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Алексей Иванович, вот мы как раз говорили на эту  

тему, и на коллегии, я уверен, что кадровые решения и кадровые изменения 

будут. Потому что то, что мы не можем не слушать олимпийского чемпиона, 

который своими действиями доказал, что он знает, как строить процесс с его 

тренером, как выигрывать, как побеждать, как завоевывать медали.  

Поэтому…  

 

СЕМИКІН О.  Можно еще один момент. Даже, скажем, по такому 

уважаемому тренеру, как Сорокину, которому 77 лет, и у него же был до 

этого Петренко, который, правда, в сборную Союза попал и был двукратным 

олимпийским чемпионом, он несколько раз писал, скажем, Мотову, лично 

Мотову, почему вы переделываете мой все время план. Это я видел. Просто 

человек уже за кучу лет наработал. Все говорят, что олимпийца нужно 

подготовить 10 лет, 15. А тренера нужно подготовить, может, 25, 30, а может 

и 40 лет, чтобы он стал тренером сборной. Понял все нюансы. А у нас очень 

часто почему-то в сборную приходят, скажем, как говорят, нету 

противоположной стороны, как вот девочку, которую посадили в "четверку". 

Может и отошел, у нее муж, тренер, который три года отработал. Он сейчас 

вот прекрасно тренер сборной. Давайте сходите к врачу, который три года 

всего лишь навсего проработал и посмотрите, как он вас полечит.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо, Алексей.  

Я хотел услышать, там кто-то хотел из вас выступить, девочки?  

У меня к тебе просьба, возьми подойди к микрофону.  

 

_______________.  Уже очень много раз звучал вопрос по поводу 

Азербайджана, если мы говорим про него, как вы про него всегда говорите. 

Вы документы видели письменные, не знаю, видео? Когда приезжали на базу 

кто-то или нам предлагали, мы подписывали? Вы не имеет права такое 
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обсуждать. Честное слово, вам говорю. Вы обливаете грязью меня. Я гребу 

10 лет, я всегда защищала Гимн, Прапор Украины.  Вы меня просто этим 

унижаете, когда говорите, что я свободном, там, смогу. Такого нет.  

 

ЖДАНОВ І.О. Я сказав, ще можу дослівно підтвердити свої слова. Що 

перед Олімпійськими іграми до мене надійшла інформація від компетентних 

органів України про те, що громадянкою іншої країни проводиться робота з 

нашими спортсменами, щоб те, що вони після олімпіади поїхали за кордон. Я 

ще раз про  це підтверджую.  

 

_______________. Ця громадянка Осипенко Инна Радомская выступала 

четыре олимпиады за Украину. Ця громадянка. Взяла нас под свое крыло, 

когда она еще была в Украине и выступала за Украину. И привела  нас к 

лицензии вместе с Алексеем Ивановичем Семыкиным и с Радомским. Ця 

громадянка.  

 

ЖДАНОВ І.О. Ця громадянка здійснила, на мій погляд, абсолютно 

непатріотичний поступок, змінила громадянство и уехала в Азербайджан.  

 

 _______________. А  что вы сделали для того, чтобы она этого не 

делала? 

 

 ЖДАНОВ І.О. Я тогда не был министром, но мне рассказали, какие 

обстоятельства  нехорошие были этого. Тем более она моя землячка, она 

Винничанка.  Можу вас проінформувати, що  їй заборонений в'їзд в Україну.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Уважаемые коллеги, я понимаю, что сейчас эмоции.  

Я просто что хочу сказать, вот  я хочу ответить.  Вы… я начинал с 

этого. Что, к сожалению, много спортсменов,  это не только вина их, это вина 

общая –  и законодательной власти, и нас депутатов. Просто прошла 
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революция, начались военные действия, был процесс. Может быть, мы все 

вместе упустили. Но я  хочу сказать, что если патриот, настоящий патриот 

своей страны, спортсмен, который не раз поднимал флаг и звучал в его честь 

гимн, он никогда не уедет и не будет выступать за другую страну. От может 

уехать, но не выступать за другую страну.  

 

 _______________. Может мы и упустили, просто не надо обливать  тех 

украинцев и тех спортсменов, которые выступают за  Украину до сих пор. Не 

надо их обливать грязью, говорить, что они не патриоты и они готовы вот  

завтра уйти. Если у вас нету никаких доказательств этому.  Мы приходим, 

мы… нигде. 

 

ЖДАНОВ І.О. Молодая девушка,  вы меня уже обвинили. Вы первый 

раз со мной сегодня видитесь лично.  

 

 _______________. Нет. 

 

ЖДАНОВ І.О. Как нет? 

 

 _______________. Ну, у нас было официальное приглашение в 

министерство.  

 

ЖДАНОВ І.О.  Вы лично со мной первый раз видитесь. 

 

 _______________.  Ну, то что вы ушли из заседания это не означает, 

что я с вами не виделась, у нас было официальное… 

 

ЖДАНОВ І.О.  Это хорошо.  

 

 _______________. Вы меня...  
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ЖДАНОВ І.О. Построю по-другому вопрос.  

 

 _______________. Вы встретили меня возле двери. Но официально… 

 

ЖДАНОВ І.О. Вы лично со мной разговариваете первый раз? 

 

 _______________. Да.  

 

ЖДАНОВ І.О.  Я может… 

 

 _______________. К сожалению да. Был конфликт, но  вы 

присутствовали при нем.  

 

 ЖДАНОВ І.О.  Большая разница, Денис Олегович, потому что меня 

обвинили в шантаже. А как… 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Не в шантаже, а в необоснованной… 

 

ЖДАНОВ І.О.  Просто не сегодня  это было.  Не видясь со мной, меня 

обвинили  в шантаже…  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. У вас документация есть? Потому что слова, знаете, 

говорят, что кур доят. Надо видеть документацию, и тогда уже можно  

предоставлять… 

 

 ЖДАНОВ І.О. Денис Олегович, я представлю видео, где об этом 

говорят.   
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СИЛАНТЬЄВ Д.О. Документы есть у вас? При чем здесь видео? Я тоже 

могу наговорить сейчас…  

 

ЖДАНОВ І.О. Меня в шантаже обвинили, какие документы?  

 

_______________.  Там было принято решение, которое было вами 

подписано. То есть вы были о нем осведомлены. 

(Шум у залі) 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. (Не чути)  

   

ЖДАНОВ І.О.  Еще раз вам могу сказать то, что я говорил. Что у меня 

есть информация от компетентных органов, что… 

 

_______________. Предоставьте ее, пожалуйста.  

 

 ЖДАНОВ І.О. Что… Я не называл нигде фамилии. Вела переговоры с 

некими спортсменами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Уважаемые коллеги, можно на правах головуючого, 

давайте, шановні колеги, ми зараз, щоб не перетворювати це в балаган, є 

конкретні, тобто десь, щось, хтось… Я перепрошую, Ігор Олександрович. 

Десь хтось  щось сказав, якщо будуть… Шановні колеги, я прошу тихенько. 

Хто щось комусь сказав, давайте, є конкретні… Безумовно. Ніхто нікого не 

ображає. Всі спортсмени, які сьогодні присутні тут на засіданні комітету, це 

всі достойні патріоти нашої держави.  

 

_______________. Спасибо большое. Это я и хотела услышать.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  І з початком цього комітету ми всім вам аплодували. 

І дуже ми вдячні за те, що сьогодні ви прийшли, і за те, що ви захищали наш 

прапор і нашу державну на цих Олімпійських іграх. Це, по-перше.  

Щодо цих нюансів. Якщо, я думаю, що міністр, з задоволенням ви 

зустрінетеся у нього вдвох чи всією командою, і це питання можна вирішити. 

Якщо є якісь питання.  

 

_______________.  Вы так легко говорите. Знаете, встретимся с 

министром, пойдем в министерство. Вы знаете, сколько мы ходили. Мы с 

зимы ходили. Нас не устраивала работа нашего главного тренера. Мы писали 

документы, мы писали много заявлений. Даже был парадокс, что заявления, 

которые мы писали на министра, я не помню, может на министра, может на 

Даневича, может на замминистра. Дошло самому Мотову на рассмотрение. 

Его отправили просто по кабинетам…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я перепрошую, що стосовно Мотова, то буде 4 

жовтня колегія. Я думаю, що там буде прийнято кадрове рішення цього 

головного тренера… 

 

_______________.  Но олимпиаду уже не вернуть, понимаете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми розуміємо, що… 

 

_______________.  Я, допустим, не попала, я заработала лицензию, но 

на олимпиаде я не была. Понимаете?  

 

ЖДАНОВ І.О.  Смотрите, Денис Олегович, я персонально хочу снизить 

градус  небольшой дискуссии, чтобЫ вы понимали, почему я не принял 

решение в данном случаи.  
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У нас существовал действительно конфликт, там, серьезной в гребли 

между различными тренерами, подходами, кто должен быть четвертым.  Вот 

для это, чтобы такие конфликты решать, были приняты вот эти правила. 

Правила были утверждены мною как министром, президентом 

Национального олимпийского комитетом Бубкой.  Где были виписані 

кваліфікаційні  вимоги, хто їде на олімпіаду чи хто  не їде. І коли мені 

дзвонили різні колеги, народні депутати, міністри і говорили, що  той-то 

повинен поїхати, губернатори, а той то не поїде... Я завжди говорив, якщо  

людина відповідає критеріям, вона  їде, якщо  не відповідає критеріям, вона  

не їде.  Дуже проста позиція, тому що міністр повинен діяти відповідно до 

чинного  законодавства. Якщо ти хочеш прийняти інше рішення, ти  повинен, 

скажімо, змінити ці правила і приймай інше рішення.  

Я закінчу, це довга, я закінчу. Не перебивайте мене, будь ласка. Цей 

конфлікт дійшов до мене самим останнім. Ну,  я про нього знав, він спочатку 

був на рівні федерації, потім  він перейшов на рівні Національного 

олімпійського комітету. Мені подзвонив Бубка,   проведи останню нараду. Я 

говорю, яка тема наради.  Ну, от там конфліктна ситуація по критеріям 

повинні їхати одні, тренер настоює на інших.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  И федерация, не только тренер, и федерация.  

 

ЖДАНОВ І.О. Пригласите Чернышева, пожалуйста. 

 

 _______________. Вице-президент.  

 

 СИЛАНТЬЄВ Д.О. У меня есть протокол заседания федерации. 

 

ЖДАНОВ І.О.  Добре. Давайте я закінчу. 
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СИЛАНТЬЄВ Д.О. От 24 июня. Рекомендовали именно тот состав,  

который  вы не поставили.  

 

ЖДАНОВ І.О.  Добре.  

 

 СИЛАНТЬЄВ Д.О. Федерация рекомендовала. Если вы видите, что там  

профессионалы, то… 

 

ЖДАНОВ І.О. Денис Олегович, дайте, будь ласка, він хоче 

конструктивно вам пояснити свою  позицію. 

Тому, коли я зібрав цю нараду я  не зрозумів, що я повинен приймати. 

Рішення всупереч цим  правилам і приймати  не хотів. Тому  було прийнято 

рішення залишити так, відповідно до цих вимог. Якщо  ви не знаєте, то 

ліцензію завоювали …….?  І хто гріб там?  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ЖДАНОВ І.О. Ті, які поїхали на олімпіаду.  

 

 _______________. ………. осталася дома.   

 

ЖДАНОВ І.О. А ………. поїхала. Так?  Ну, добре.  

 

_______________. Главное – ………… . Я поняла.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Что "добре"? Ничего хорошего там нет.  

 

ЖДАНОВ І.О. То есть вы мне говорите, что я должен принять решение 

всупереч якимось приписам.  
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По-друге,  як формується Національна олімпійська збірна. Як 

формується команда. Є подання федерації, наскільки я розумію, так?  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Вам федерация рекомендовала этих девочек… 

 

ЖДАНОВ І.О. Слушайте, ну давайте…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги… 

 

ЖДАНОВ І.О. Подождите, дайте я закончу. …принимает решение об 

утверждении склада Национальной олимпийской команды остаточно 

виконком Національного олімпійського комітету. Іншого рішення, як 

прийняв би виконком, я прийняти не міг. Тому я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло, Ігоре Олександровичу. Давайте не будемо 

далі… 

 

ЖДАНОВ І.О. ...відповідне подання, я написав його. От ця моя роль в 

цьому конфлікті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, віце-президент федерації. Включіть 

мікрофон. 

 

_______________. Давайте … послухаємо. 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Это представитель федерации, это вице-президент.  

 

_______________.  Это не честно, розумієте. Денис Олегович, это не 

честно.  
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СИЛАНТЬЄВ Д.О. А чего не честно, мы приглашали всех.  

 

_______________. Вы пригласили только одну точку зору, а других не 

пригласили.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Подождите. Президент федерации, вице-президент 

у них расходятся мнения?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте послухаємо.  

 

_______________. Доброго дня усім присутнім! Чернишов 

прокоментував свою позицію на сайті федерації. Ви повинні були з нею 

ознайомитися. Вона нічим не відрізняється від того, що я зараз скажу.  

Стосовно того, що на сьогоднішній день відбувається. Відбуваються 

подвійні стандарти з боку міністра спорту Жданова, який розказує ті ж самі 

події, але тільки з різного боку.  

Наприклад, стосовно підготовки олімпійського чемпіона, дворазового 

олімпійського чемпіона. Приватна база, вона погана. В лютому місяці їду 

дивитися, як тренуються дівчата. Приїжджає представник Міністерства 

спорту і міряє там стелі. Я кажу, що ти робиш. Бо тут не можна проводити ці 

збори. Все, людина поїхала в Лондон, завоювала золоту медаль. Поїхала в 

Москву в 14-му році на Чемпіонат світу, завоювала медаль. Поїхала на 

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро з тої бази, завоював медаль теж самого 

вищого гатунку.  

Але друга приватна база, на якій проводяться всі останні роки збори, а 

вона знаходиться Збур'ївці. Це старі приміщення корівників, які перебудовані 

приватною фірмою, і там проводив головний тренер, а це працівник 

Міністерства спорту, проводив  всі практично збори, за виключенням оцього 

останнього року, які проходили по наполяганню знову-таки з боку федерації 

за кордоном, в Турції, там, де тепла вода, і там треба відпрацьовувати старти. 
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То вони в інші роки не проводяться. На тій приватній базі можна готувати, 

можна тренуватися, можна так робити. Останній збір… Ми зараз почули, а 

ми захотіли не заплатили гроші за підготовку олімпійського чемпіона, бо там 

тренер Семикін. Так його приватна база, друга приватна база, чому так 

відбувається.  

Стосовно забезпечення веслувального спорту. Да, ми своє рішення 

написали, федерація написала, і подали, коли виплачувалися преміальні, і 

подали, і дали оцінку нашому виступу спорту. Ми, наприклад, у складі 

отримання медалі рахуємо, що хлопці молодці. А загалом наш вид спорт міг 

набагато краще виступити.  

Те, що говорить Юра Чебан. Із-за того, що тренер, працівник 

Міністерства спорту, був відсутній на каналі, спортсмен Алтухов не знав 

систему відбору. Таким чином, йому треба було виступати в полуфіналі на 

повну силу, щоб попасти в фінал, і він завоював четверте місце.  

Дівчата. Знову-таки при нормальній системі підготовки і підготовки з 

їхнім тренером, я переконаний, що вони обов'язково б завоювали, хоч одну 

медаль з двох дисциплін вони завоювали б. Але відсторонення… Але 

відсторонення буквально перед останнім збором тренер з виду Семикіна 

привело до того і відсторонення міністерство привело до того, що дівчата не 

могли виступати. І дівчат спеціально послали в Португалію на збір, щоб не 

дай Бог, щоб не вмішався Семикін в їхню підготовку.  

…сказати про систему відбору. В системі відбору теж написано, що 

тренер, який готував байдарку "двійку", яка виграла кубок України, він готує 

байдарку "четвірку". І Семикін на повних правах цього положення тренував.  

І знову про систему відбору. Повезли на збір в Португалію двох 

запасних, які не проходили ніякі системи відбору, але у міністерства багато 

грошей, взяли двох запасних, вони є на сайті Національного олімпійського 

комітету, які туди поїхали. Поїхали, повезли, щоб вони там готувалися, 

тренувалися. А тут розказують, що цього не можна, того не хватає, там, на 

фармакологію не хватає. Все одно спортсменів можна було там, скажімо  
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там, зробити чи придбати сучасні поновлюючі препарати, йому не треба  

допінг, йому треба той препарат, який би він поновив сили для того, щоб 

стартувати в наступному заїзді.  

І тому тут відбуваються такі  розмови, знаєте, на особистостях. Хтось 

десь  щось сказав, хтось кудись їде, хтось кудись не їде. Так от, на 

сьогоднішній день Припортовий завод  визивається фінансувати цих дівчат, 

готувати, і вони будуть готуватися в Україні для подальшого виступу за  

національну збірну, якщо  не буде заважати Міністерство спорту. І будуть 

завойовувати медалі, які вони раніше завойовували медалі. Бо так, як 

готувалися у Семикіна скільки років на базі, то це все нормально. Ці дівчата 

завоювали ліцензію в іншому складі, яка там, до речі, завоювала як ви кажете 

ліцензію, але ліцензія, ну, ви теж умовчуєте, що  воно дається для країни, в 

незалежності від того, які спортсмени поїдуть. Але вона завоювала ту медаль. 

І вони всі роки  готувалися під його керівництвом і на його базі. Тому треба 

говорити і за те саме забезпечення.  

Да, є тренувальна одна стартова система в Україні.  На таку кількість  

для одного спортсмена тренувальна система. Але по інформації, на якій 

знову-таки  не Чернишов,  я ходжу на ці експертні ради, я ходжу на захист 

нашого виду спорту. Піднімалося питання, виділялися кошти, 450 тисяч євро 

для  придбання спортивної системи. З міністерства вони кудись пішли. Це 

для того, щоб проводити змагання. Щоб дев'ять спортсменів могло 

стартувати на 200,500 і на 1000…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я перепрошую, коли ці були  кошти?  Коли це було 

виділені для міністерства?  

 

 _______________. Не знаю, куди вони пішли. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні, я перепрошую. Давайте надавати коректну 

інформацію. Тому що, якщо, коли ми задаємо питання… 
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_______________. Я вибачаюся, дайте мені, будь ласка, договорити 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте коректну інформацію тільки надавати.  

 

 _______________. На експертній раді Костенко Микола Павлович, 

такий був присутній, задає питання Артем'єву, який тоді був начальником 

департаменту олімпійських видів  спорту.  В 12-му році виділяли 450 тисяч 

євро  на придбання стартової  системи для веслування на байдарках і каное.   

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я перепрошую, це вже третій міністр з 12-го року. 

Я…  

 

 _______________. Так. Але тут питання, останні лотки куплялися, 

човни, байдарки і каное куплялися в 2011 році за державні кошти. На тих 

човнах, на яких виступає Чебан  чи виступають дівчата, чи виступають 

Алтухов Паша, чи виступають інша каное-двійка –  це все за кошти і за 

домовленістю, за  спонсорські, за кошти  федерації. Там, де федерація  

включається і забезпечує спортсменів цим інвентарем для виступу на  

міжнародних змаганнях, для  того, щоб завойовували медалі.  

Тому можна довго розказувати на цю тему. І що хочу підітожити. 

Підітожити так, що  послухаєш, наприклад, там звіт, да, все чудово. Шини чи 

колеса від  "мерседеса" є, двигун від якогось там "ауді" є, а в нас 

позлучається "ЗАС" – "запорожець".   Бо у нас  є, дійсно, за останні роки 

виступ команди,  незадовільної команди, а чого незадовільної, це все іде по 

накату ще від колишнього Радянського Союзу. І чим дальше, тим гірше. 

Треба  втступати міністерству, брати керування і керувати більш 

плодотворно як менеджеру для того, щоб організувати спорт вищих  

досягнень, а не вступати в якісь інтриги і розказувати, що хто де буде 

виступати.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, дякую.  

Я хотів би слово надати нашому фіналісту, призеру срібному 

Олімпійських ігор Жан Беленюк. Будь ласка.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.  Я извиняюсь, я думаю, что будет более корректно, если 

Альбина Дерюгина  вначале возьмет слово, а потом уже я  подытожу.  

 

ДЕРЮГІНА А.М. Во-первых, большое спасибо всем, которые столько, 

как говорится,  много выступили,  и я присутствую, пригласили на такое  

интересное совещание, где каждый может высказаться, каждый может что-то 

подчеркнуть и чему-то научиться.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Демократия у нас.  

 

 ДЕРЮГІНА А.М. Мне бы хотелось по первому вопросу немножко 

добавить, почему художественная гимнастика, я считаю, чуть чуть сдала. 

Сдала потому, что у нас постоянно мы тренировались в Алуште. Там база, 

там я с  68-го года, каждый год, в год по 10 дней не больше. Все проходили 

тот  материал, который им нужно для дыхания, для выносливости и набирали  

силу, дальше готовились к чемпионату Украины, отборочный, а потом к 

основному старту. Поэтому, я думаю, не только  художественную 

гимнастику это постигло и другие виды спорта. Потому что  выносливости и 

сейчас нет. Молодое поколение идет, если вы уже  смотрели, еще слабее, чем 

это, которое было. И вот здесь  нужно и науке, и всем подумать, как их 

поднять детей, дать дыхание.  Это то, что они кроссы бегают, этого мало, 

этого недостаточно. Им надо не только кроссы бегать. Когда мы в Алуште 

бегали в 6.15 утра, все кричали, опять художественная гимнастика не дает 

нам спать, а мы все свое выполняли. У нас были гимнастки, которые 

говорили, дайте нам эту девочку в легкую атлетику, она очень  хорошо 
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бегает. Это , я думаю, не только это  основная причина, потом  причина 

была...  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  А она чемпионкой мира при этом была, да. По 

гимнастике.  

 

ДЕРЮГІНА А.М. Ну, когда уже захватили Крым, я написала им 

письмо. Вы что, нас не можете принять. Они пишут: мы вас принимаем, 

охрана будет за этим. Моя дочь говорит: ты с ума сошла, там же вас всех 

постреляют. И  не пустили нас. Я с удовольствием там бы была бы и 

работала. Потому что есть условия, есть возможности.  

Своим полусловием школы, не школы теперь и ……….,  и школа. По 

другим я хорошо помню, у меня было 8 олимпиад, значит, предпоследняя 

была, когда заходишь  в зал, ковер для юниоров, которые идут, лежит, ковер 

для разминки, ковер лежит для групповичек, ковер для личных. И тут 

тренеры  сидят. Когда они все проходят, приходят на контрольную, и вся 

программа идет.  Это было одно удовольствие, я вам скажу. Вспоминаю этот 

период, хотелось бы повторить его еще не один раз бы.  

Дальше, что сейчас это тоже очень сложные условия. Хотя Ирина 

Ивановна улетела, а поручила своей коллеге выступить. Ну, не знаю, чего 

молчит.  

Хотя и сейчас зал этот хороший, но два больших ковра, и можно 

сделать чуть-чуть шире, больше, втиснуть, разместить. Чтобы удобно было 

тренироваться.  

Но, в конце концов, я много послушала, мне очень интересно. Давно не 

слышала столько много. И молодцы ребята. И считаю, что спортсмен 

держаться до конца, до победы. И никаких других стран. Есть одна рідна 

Україна. Вот это мы должны за нее работать. (Оплески)  

Теперь я хотела попросить вас, обратиться к вам с просьбой. Все-таки я 

проработала 56 лет. И работаю. В прошлом году перед последними этими 
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олимпийскими мне поставили сюда тазобедренный сустав, металлический 

сустав, и я тут прогуляла маленько и не все могла отработать. Понимаете? Но 

сейчас все нормально, все – бегаю. И с собачкой, и с внучкой.  

Я бы хотела попросить об одном. Прошло много лет – 56 лет. 

Вспомнить хорошо можно все. Прошла все. Школу России, школу 

Белоруссии, все школы проходили. Каждый, все приглашали. Приезжайте, 

нам давали зал. Свободно все, только проводите свои тренировки, мы вам все 

даем. Ну, понимаете, долго же нельзя все время так где-то. Я не могу 

обидеться, что нам не давали денег. Я этого не говорю. И не могу сказать, что 

мы всегда были и сборах, и везде. За чей счет, меня это не интересовало, 

лишь бы мы тренировались. А все остальное как будет.  

И прошло много лет. Мы подготовили большую плеяду спортсменов. 

Которые сейчас в одной… где же это, я уже забыла этот город. Пять моих 

учениц работает. Понимаете? В другой стране работают. Хотят, чтобы наша 

школа, наш стиль, направление передавались. Мы, конечно, помогаем им, 

они нам помогают, как-то дружно работаем.  

Но вот прошло несколько лет, у меня с Валерием Борзовым, с 

Валерием Филипповичем, произошел такой конфликт. Он говорит, ну и 

зачем эти федерации и все такое. Я говорю, я не понимаю, кто, для чего и 

зачем. Дело в том, что мы были Федерацией гимнастики Украины. Они были 

Украинской федерацией гимнастики. Понимаете? Боже, я когда вспоминаю 

эти суды, это все, это что-то – волосы шевелятся.  

Но мы спорили из-за статуса "национальный". И когда пошли в один 

суд, знаете, поджилки дрожали, все тяжело было, но мы его выиграли. В суде 

сказали, вы хотите нашими руками их убрать. Нет, они заслужили это. нам 

отдали.  

И так было несколько судов, которые выиграли. И я в общем-то не 

хотела об этом даже вспоминать, потому что это тяжелый период. Но его 

требуется. Сейчас наступает период, мы не знаем, что будет дальше. Никто 

не знает, что будет в нашем виде спорта, что будет в другом виде спорта. А 
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все-таки хочется, чтобы Украина, сейчас чуть-чуть села, надо быстро 

поднимать. Не хватает времени, но надо в темпе это подгонять. А для того, 

чтобы подгонять, надо как-то, как вам объяснить, вместе взяться. Вместе для 

того, чтобы все это поставить. Я всегда говорю, начинаем с марша: правой, 

левой, правой, левой. Детям. Если вы этого не выучили, то нечего вам в 

гимнастике делать, понимаете. Надо быть правильным, надо правда чтобы 

была, надо чтобы были правила, которые  выполнялись, тогда и спортсмены 

будут расти.  

У меня прошло очень большое количество гимнасток. Последняя была 

Ризатдинова, которая доброй души, передала своей внучке. Она молодая, 

пусть растет и готовит ее. Но школу, когда я лежала с ногой, она проходила у 

меня в квартире. Потому что нужно было, чтобы ее  передать, ей помочь. Я 

это выполнила честно. Она получила, институт закончила, она все получила 

и стала хорошим прекрасным тренером.И я счастлива, что смогла хотя бы и 

свою родственницу подготовить.  

Но сейчас наступает период, когда если о них не позаботится, тяжело 

будет и им, всем там.  Надо международной федерации, я хорошо знаю 

международную федерацию, я неоднократно с ними общалась, даже ездила 

по некоторым вопросам с переводчиком французского языка, там, для того,  

чтобы решить некоторые вопросы. И когда говорила, ну, вот нам говорят что 

вы, федерация постановили: только один  коллектив, один человек из  

Украины вашей федерации. Я говорю, как один человек, да Украина то 

большая. Ну, вы  то можете сколько угодно себе иметь,  ну  причем здесь мы. 

Вот из-за этого у нас было очень много разногласий, всего.  

Сейчас эти, они будут учащаться эти разногласия. Я думаю, что они  ни 

в чью пользу, если  стать так  друг против друга, не понимать друг друга 

сборная команда Украины какой прошла путь. 56 лет тренеру надо было 

повкалывать. Повкалывали. Теперь надо, сейчас нуждается сборная 

Украины, ей чуть помочь. Ей и ее, как говорится, и детей. Поколение детей 

идет намного плохое, хуже, чем было. Ничего сделать нельзя. Это только 
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адское терпение тренеров, наставников, руководителей, федерации – всех 

вместе  бороться.  

Поэтому я хочу выразить просьбу к вам, чтобы все-таки 

художественная гимнастика прогрессировала, все. Она заслужила, чтобы ей 

присвоить статус "национальный". Понимаете? За свои труды, заслуги – за 

все. Чтобы ей присвоили. Мы не претендуем на место первого номера в 

международной федерации. Боже сохрани. Вы нас туда не затянете. Мы не 

хотим. Мы хотим работать у себя. И все.  

И в себе, на Украине, у нас было 27 областей. На сегодняшний день, 

вот гостренер здесь сидит, мы подсчитывали с ней, у нас 25. И, значит, мы 

потеряли Луганск, потеряли Донецк, вот эти все потеряли. Но мы не теряем 

надежду, что скоро мы их потихонечку к себе заберем. У нас 10 гимнасток из 

Донецка тренируется, мы можем целую команду донецкую выставлять. 

Понимаете? Это все возможно, это все, как говорится, в руках живых людей, 

тренеров.  

Поэтому я хотела бы вас попросить всех…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо.  

Альбіна Миколаївна, я от зараз тримаю вашого листа… Буду на 

русском. Держу ваше письмо, которое я получил, с просьбой присвоить (о 

чем идет речь), присвоить художественной гимнастике, Федерации 

художественной гимнастики статус национальный.  

Сегодня у нас есть статус национальный, но у нас получается 

гимнастика спортивная и художественная объединена в одну.  

 

ДЕРЮГІНА А.М. Нет, это недопустимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А еще и батутная, акробатика… 

 

ДЕРЮГІНА А.М. Это вы хотите меня… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы сегодня хотим выделить, мы говорим о том, что 

Альбина Николаевна просит письмом выделить гимнастику, 

художественную гимнастику и присвоить ей, точнее, художественную 

гимнастику и присвоить ей статус национальный.  

 

ДЕРЮГІНА А.М. Ну мы 56 лет работали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Поэтому сейчас наш комитет дає доручення 

міністру молоді і спорту Ігорю Олександровичу Жданову доопрацювати це 

питання. І докласти на нашому комітеті, в який строк ми зможемо це 

зробити.  

 

ЖДАНОВ І.О. Дякую. Ми це зробимо і доповімо. 

 

ДЕРЮГІНА А.М. Если доверили, то вам большое-большое спасибо. 

Вам, как говорится, терпения с нами, со спортсменами, со всеми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже вам вдячні, Альбіна Миколаївна, за ваш 

виступ, за вашу довіру до нас, до нас, народних депутатів, до профільного 

міністерства. Я впевнений, що художня гімнастика – це одна із провідних 

видів спорту.  

 

ДЕРЮГІНА А.М. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми знаємо, що ви справжні патріоти. І я впевнений, 

що ми ще будемо отримувати багато золотих, срібних і бронзових нагород. 

Не тільки на Олімпійських іграх, а і на чемпіонатах світу, Європи, які будуть 

в найближчий час. Дякую вам.  

Я би хотів надати слово Жану Беленюку. Будь ласка.  
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БЕЛЕНЮК Ж. Я буду лаконічним. Я просто со стороны спортсмена 

хочу, может, попросить Игоря Жданова как-то прислушиваться к просьбам, 

иногда, может быть, советам спортсменов, потому как это те люди, которые 

непосредственно задействованы в процессе, они знают ситуацию изнутри. И 

тот момент, что вы говорите, что вы эту девочку Кичасову видите в первый 

раз, мне кажется, что тут и ваша вина отчасти есть. Потому что это реальная 

претендентка на поездку на Олимпийские игры, вы ее видите при этом 

первый раз.  

Что касается, …дело, что очень плохо, на мой взгляд, что наше 

министерство проповедует тактику лучшая защита – это нападение. Потому 

что я, допустим, тут много раз вопрос поднимался по поводу 

финансирования. Сказал я по поводу финансирования в одном из  интервью, 

меня  уже как бы выставили все мои зарплаты, советник ваш выставил мои 

зарплаты. То есть те данные, которые по идее не имеют право выставлять на 

всеобщее обозрение. Тем не менее, то есть понятное дело, что  в следующий 

раз я как бы уже  этого говорить не буду. То есть ну в любом случаи я сделал 

свои выводы определенные, как и те люди, которые  прочитали. Потому что 

люди понимают все-таки трезвомыслящее и умеют определять  семя от 

плевел.  

Тем не менее,  я, ну  как бы это моя личная просьба, почаще 

встречаться со  спортсменами. Потому что та же Яна Шемякина говорит, что 

длительное время  не может попасть  к вам на встречу, не могла попасть до 

Олимпийских игор, непонятно по каким причинам, но тем не менее.  И 

прислушиваться иногда, потому что те же  девочки, а я считаю, что они 

имеют право на высказывание какой-то своей точки зрения, хотя бы как 

вторая сторона конфликта, я не знаю, или каких-то разборок. То есть 

выслушивать все стороны этих конфликтов, делать  какие-то  определенные 

выводы и своим  министерским как сказать решением ставить все точки над 

"и", для того чтобы  не возникали потом вопросы.  
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ЖДАНОВ І.О. Да, я коротко, дякую, за поради. Я буду вас дослухатися. 

З Яною Шемякіною в мене немає  ніяких проблем у спілкуванні. 

 

 БЕЛЕНЮК Ж.  Но это ее слова, я не знаю, есть, нету.  

 

 ЖДАНОВ І.О. Я її особисто, коли  до мене дійшли  якісь такі 

незрозумілі для мене, я особисто їй передзвонив і сказав, заходь, будь ласка, 

в будь-який момент в гості.  І ми дуже  гарно спілкувалися на олімпіаді, якщо 

ти бачив це.  

 

БЕЛЕНЮК  Ж.  Но Павел Булгак тоже говорит, что он  со мной 

общается и выслушивает мои просьбы  и предложения,  но тем не менее, я с 

ним  как бы… 

 

ЖДАНОВ І.О. Я с вами достаточно часто встречаюся сразу после 

олимпиады.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Ну, сразу после олимпиады – понятно  дело, а вот на 

протяжении… 

 

 ЖДАНОВ І.О. После олимпиады я с вами не встречался&  

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Нет. Вы встречались там с федерацией, все остальное.  

У нас таких проблем внутри федерации, слава Богу, не возникает. У нас 

дружный коллектив, мы работаем. 

 

ЖДАНОВ І.О. Слава Богу. Засеев если победил контрольный, то он 

поехал, правильно.  
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 БЕЛЕНЮК Ж.  Но Засеев посредственно относится к нашей конкретно 

Греко-римской федерации. 

 

 ЖДАНОВ І.О.  Нет, ну там, когда вы видели, когда там тоже 

непонятно кто  поехал, было  просто контрольное… 

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Да, там вольная борьба, там тоже у них вопросы какие-

то есть.  

 

 ЖДАНОВ І.О. Победил Засеев, поехал на олимпиаду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   В единоборствах это немножко проще.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.  Да, да. Мы, мужчины, мы решаем вопросы лицом к 

лицу. Дело в том, что просто то, что касается вот этих моментов с 

выставлением зарплат своих спортсменов, мне кажется, что это просто не 

красит в первую очередь министерство, тех людей, которые это  делают, и 

вас как руководителя всей этой организации. Поэтому я б вам советовал, ну 

не советовал, попросил бы провести какую-то беседу с вашим  советником, 

который этими вещами, причем манипулируя цифрами, манипулируя  

напрямую цифрами, и как бы на все эти вопросы. То есть получается, что я – 

миллионер. Так, если посмотреть на цифры, то есть мне федерация выделила 

1 миллион 800 на меня,  просто дала в руки. То есть у меня земля уже есть, я 

уже ее продал, и могу ее,  там, этими деньгами распоряжаться, в квартиру я 

уже вселился. Эти все вещи  как бы это манипуляция, понимаете. Мне просто 

неприятно, потому что я выступаю за эту страну, и я считаю, что я достойно 

за нее выступаю. Просто  мне обидно такие вещи читать. Все, спасибо.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Будь ласка, Юрій.  
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ЧЕБАН Ю.   Я бы еще хотел дополнить по поводу вот  премий. 

Сколько бы, допустим, спортсмену не давали, но все равно люди ходят не от 

того, что им не хватает денег, а  от того что отношение к ним свинское. И 

когда он приходит и какие-то  просьбы излагает, а его  посылают, ну, скажем  

так, в места ожиданий, то,  конечно, они ищут другие пути и другие страны, 

которые их  готовы  принять, выслушать и не парить им мозги по поводу 

того, что им нужно делать. Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Юрий.  

Дуже коротко Орлова. Орлов, перепрошую. 

 

ОРЛОВ І. Здравствуйте. Я –  единственный, наверное, представитель 

региональной федерации спортивной, Федерации прыжков в воду. Так 

получилось, что прыжки в воду Запорожской области представлены в одной 

детско-юношеской школы. Школе, которая является легендарная, потому что 

в  этой школе есть призеры Олимпийских игор,  чемпионы мира,и наверное 

за  всю историю Украины таких результатов в  прыжках в воду не достигла 

ни одна детско-юношеская школа.    

Приехал я как бы по поручению с членом  нашей федерации обратится 

к Игорю Александровичу с такой просьбой, как бы просьба-ретензия. Все 

детско-юношеские школы,кто сталкивался с работой детско-юношеской 

школы, они работают по учебным программам, которые утверждаются 

соответствующим образом министерством. То есть положение о детско-

юношеских школах четко ссылается на эти программы. 67-й наказ про 

тренировочное навантаження, и формирование групп тоже ссылаются на эти 

программы. Программы "стрибки в воду" 96-й год. То есть вот этим 

документом по сей день должны пользоваться тренеры, спортсмены. 96-й 

год. То есть название даже таких нет. У них выхода нет. От этого напрямую 

зависит их финансирование с местных бюджетов.  
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То есть огромная просьба, обратите на это внимание. Потому что это 

просто, как говорится, смешно. 

Следующее вопрос. Более корректное отношение, что касается детско-

юношеских школ. Игорь Александрович, можно? Я быстро. Что касается 

детско-юношеских школ. Согласно положения про Министерство молоди и 

спорта вы как бы разрабатываете нормативно-правовую базу, по которой 

работают детско-юношеские школы. Не только положення, и остальные 

документы, которые касаются и финансирования, тарификации и так далее. 

Очень большое количество нормативно-правовых актов, которые прямо 

противоречат друг другу. То есть есть положение про детско-юношеские 

школы, например, я привожу от 15.04 в редакции 2016 года, а есть наказ 

номер 67 от 15.04.2016 года в редакции. В одном положении у нас одно 

название спортивных групп, в наказе – другое. То есть по факту подходить 

если юридически, а многие, так как все финансирование идет в области, то 

есть сформировать группы невозможно. Потому что там слово, и здесь слово. 

Я так понимаю, постанова Кабмина принималась все равно, как бы 

инициатором выступало Министерство молоди и спорта про изменения в 

положение про детско-юношеские школах. Правильно? То есть это как бы 

ваши практически два документа, и они вот так вот не соответствуют друг 

другу.  

 

ЖДАНОВ І.О.  Программы пишут федерации, а не министерство. 

 

ОРЛОВ І. Но утверждается министерством.  

 

ЖДАНОВ І.О. …чтобы министерство. Я выполню свою функцию, 

когда вы напишите программу.  

 

ОРЛОВ І.  Смотрите, мы – региональная федерация. А у вас договор 

есть с национальной федерацией, где указано, что они разрабатывают 
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программы. И невыполнение этого пункта договора грозит федерации 

лишение статуса национальной. То есть все в ваших руках. У вас 

двухстороннее соглашение.  

 

ЖДАНОВ І.О. (Не чути)  

  

ОРЛОВ І.  Это уже как угроза звучит. Нет никаких проблем, мы не 

взаимосвязаны. Поэтому  я говорю то, что есть.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле есть конференция федерации, есть,я 

думаю, что  вы  как региональная федерация  должны подымать этот вопрос 

на всеукраинской федерации. Можно, Игорь Александрович, я закону. 

Спасибо, да. Такое во многих федерациях, я тоже присутствовал, это было, 

когда региональные федерации есть вопрос. И вы тот орган, один из тех 

органов региональной федерации, который выбирает руководителя 

федерации Украины.  

 

ОРЛОВ І. Хочу внести поправочку. Мы – абсолютно независимая 

общественная организация, которая, ну, мы не являемся членом 

всеукраинской федерации, потому как в связи с изменением в 

законодательстве в 2013 году юрлица не могут быть членами  организации, а 

Федерация прыжков в воду она является именно организацией, а не спилкой.  

Поэтому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть вы представляет ДЮСШ, сегодня  

представляете ДЮСШ? 

 

ОРЛОВ І. Мы не ДЮСШ, мы – общественная организация 

"Запорожская федерация "стрибки у воду".  Не является членом. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тогда понятно.  

 

ОРЛОВ І. Но мы развеваем в регионе этот вид и поддерживаем, 

защищаем всех спортсменов.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда понятно, почему у вас нету контакта.  Я 

думаю, что вопрос понятен, я  думаю, что с федерацией этот вопрос 

обсудится.  

 

ЖДАНОВ І.О.  Федерація тут, перше, зрозуміло, переговорити з  

Лисовим для того, щоб вони підготували... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Підготували документи.  

 

 ЖДАНОВ І.О.  …чи це потрібно. 

 

ОРЛОВ І. Ну, конечно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На базе тех  претензий, которые  есть у вас. Спасибо 

большое.  

 

 ЖДАНОВ І.О.  В 94-м году в художественной гимнастике… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо большое.  

Я хотів би надати Величковичу Миколі  Романовичу.  

 

ОРЛОВ І. Это тоже  проблема.  

 

 ЖДАНОВ І.О.  Вы считаете  это проблема?  
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ОРЛОВ І.  Ну, конечно. Но  переход из группы в группу. Почитайте, 

как происходит переход из группы в группу, на основании чего можно  

перевести спортсмена с группы низшего уровня до группы высшего уровня.  

С 94-го года мы говорим про какое-то развитее спорта. О чем вы говорите. 

Если  ……….. в 2009 году, то оно сделално, и там есть… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ситуация понята. Можно я отвечу быстро на вопрос. 

Я думаю, что Игорь Александрович даст доручення руководителю 

федерации разработать. 

 

 ЖДАНОВ І.О.  Я не могу дать федерации… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Порекомендует. Перепрошую, потому что я сам 

говорил, что  это общественная организация, на  которую ни министерство, 

ни  комитет не должно иметь прямого влияния или давления, о котором  мы 

сейчас говорим. Понимаете, да.  

 

ОРЛОВ І. Извините, я прошу тоже не перепутать. Есть развитие видов 

спорта программа, а есть навчальна програма. Поэтому тут еще вопрос –  

федерация или не федерация. Понимаете. Это навчальна програма, есть 

программа развития видов спорта. Это именно навчальна програма для 

детской юношеской школы.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь  ласка, Величкович.  

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.   Шановні присутні, шановні колеги, шановні 

присутні!  Я думаю, що всі присутні побачили, що Комітет сім'ї, молодіжної 

політики, спорту і туризму він завжди відкритий до і підтримає спорт. І 

навіть сьогоднішня наша дискусія в тому, що ця площадка комітету стала 

можливістю для  спілкування,  обміну думками, тому найкращий доказ того, 
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що комітет вболіває за розвиток спорту і  вболіває за те, що відбувається у 

великому  спорті.  

Я би хотів зазначити про те, що насправді дуже багато проблем, які  

сьогодні ми підняли, є дуже такими потрібними, та дискусія, можливо,  десь 

була більш емоційна. Я хотів би сказати, що підготовка до олімпіади, це не 

була тільки проблемою останнього року, не проблема двох років. 

Олімпійський цикл  це є  чотири роки. Чотири роки, насправді, ми з вами 

говорили  підняли питання, які стосуються переважно 16-го року, так, 

можливо  частково 15-го  року. Я вважаю, що треба  дискусію продовжити з  

залученням керівників федерації більш професійно, щоб,  коли  буде колегія, 

щоб це був предмет, аналіз такий…  

І хотів би що сказати, у нас попереду  наступний олімпійський цикл, і 

ми  хотіли би запевнити наших олімпійців в тому, що в особі комітету ви  

будете мати підтримку, чому цей бюджет, це кошти, це є та допомога,  яка 

вам потрібна в законодавчому питанні. Це питання по зброї, по спортивній 

зброї, контроль і так далі. Я хотів би  в тому, щоб і керівників спортивних 

організацій, і  спортивних товариств, ДЮСШ, щоб ви були в тому  

переконані, і якщо у вас є якісь питання можете, завжди звернутися в комітет  

з якимись питаннями.  

 Я розумію, що у нас буде  серйозна, професійна дискусія на наступній 

колегії. Артур Леонідович,  я думаю, що у нас попереду ще є... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так. Нам треба…  

Будь ласка, Силантьєв.   

 

БЕЛЕНЮК Ж.  Да, хотел еще сказать по поводу того, что спортсмены 

уезжают  заграницу, и вот Игорь Александрович сделал запрос на службы 

национальные. Это получается действует метод кнута и пряника вместо того, 

чтобы, получается, создать условия в Украине, получается, вы запретили 

въезд украинцам  обратно.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ні. Немножко не так. 

 

БЕЛЕНЮК Ж. Даже не украинцам, то есть, получается тут идет вопрос 

устрашения спортсменов перед переходом, перед миграцией в другую 

страну, а не создавая условия в нашей  стране.  

 

 ЖДАНОВ І.О.   Я говорил про одного человека.  

 

 БЕЛЕНЮК Ж. Так какая разница, один, десять, пятьдесят, это уже 

если это  один, то такое  будет распространятся на другое. В любом случаи 

человек каждый имеет право на существование как в одной, так и в другой 

стране. И нужно создать внутри условия для того, чтобы спортсмены не 

хотели просто уходить.  

 

ЖДАНОВ І.О. Послушайте мою логику. Человек ушел раньше, чем  

был министром, с очень,  как мне говорили, большим конфликтом, я  деталей 

не очень знаю. Я  логикой совершенно  другой керувався в своих действиях. 

Я керувався не то, что человек там совершил, на мой взгляд, не очень 

хороший поступок по отношению к той стране,  которая  ему дала все. А 

потому что  человек дальше проводил не совсем правильную, на мой  взгляд, 

политику по отношению здесь к гражданам Украины. Поэтому я обратился к 

соответствующим органам, и они приняли решение в межах своей 

компетенции. Возможно это решение неправильное, ну, значит, вы 

оцениваете его так. Я считал, что  я сделал как министр правильно в данном 

случае. Если нет, меня поправят, оценят и  так далее.  

Вы считаете, что я сделал неправильно.  Это касается всего лишь 

одного человека, одного, который, ну, наверное, нужно как-то тоже 

защищать свои интересы в этом мире, интересы национальные, я имею 

ввиду. Так как я их понимаю. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, Игорь Александрович. Я думаю, что это 

уже  можно подискутировать на эту тему  ни один раз и  очень  долго, потому 

что здесь вопрос был такой разговор, не был такой разговор, был такой 

сигнал. Значит, отреагировали, да. А уже компетентные органы, 

Министерство молоді і спорту оно не может  по  своему статусу запретить 

или разрешить въезд в Украину. Это  немножко другая организация. 

Гражданину Украины, кому угодно, может быть, и гражданин Украины, вы 

понимаете, да.  

 

 _______________. Гражданину Украины… У нас заборонено подвійне 

громадянство. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, нет, Юра, я говорю за другое. О том, что 

Министерство молоді і спорту не имеет компетенции, оно не может 

запретить кому-то въезд. Оно может дать сигнал, которым, допустим, в 

соответствующие органы. Соответствующие органы наверняка запретили по 

какой-то причине. Они проверяют эту информацию и выносят решение.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сто процентов. Это база, это база, с которой нужно 

начинать. Иначе мы спорт увидим…  

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Может, я не дословно, не так выразился. Потому что я 

не умею говорить как бы в компетенции какой-то. То есть я имел смысл того, 

что нужно создавать условия, а не устрашать спортсменов. Чтобы они не 

боялись, а вдруг, а если что-то не получится, мне там надают по одному 

месту.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это в Российской Федерации был скандал, когда, я 

смотрел внимательно по телевизору, когда, кстати, Федерация борьбы, наш 

как бы украинский спортсмен, сегодня он – президент федерации России. У 

них тоже, у них, по-моему, спортивная борьба идет, как и у нас. То есть как 

бы там много федераций, которые были там устрашающие моменты и все 

остальное.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Я знаю. Президент Федерации греко-римской борьбы, 

а нет, президент федерации, наверное, всей борьбы, борьбы Российской 

Федерации Мамиашвили… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Мамиашвили. Да, там была ситуация, она 

выступала, я это как раз видел по телевизору.  

Дорогие друзья… 

 

ЖДАНОВ І.О.  Я хотел бы Юрию. Я, может, действительно, уловил 

другой акцент и абсолютно согласен, что надо создавать прежде всего 

условия для спортсменов. Я стараюсь делать это по мере возможности.  

 

Не может запретить кому-то въезд. Оно может дать сигнал, которым, 

допустим, в соответствующие органы. Соответствующие органы наверняка 

запретили по какой-то причине. Они проверяют эту информацию и выносят 

решение.  

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сто процентов. Это база, это база, с которой нужно 

начинать. Иначе мы спорт увидим…  
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БЕЛЕНЮК Ж.   Может, я не дословно, не так выразился. Потому что я 

не умею говорить как бы в компетенции какой-то. То есть я имел смысл того, 

что нужно создавать условия, а не устрашать спортсменов. Чтобы они не 

боялись, а вдруг, а если что-то не получится, мне там надают по одному 

месту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это в Российской Федерации был скандал, когда, я 

смотрел внимательно по телевизору, когда, кстати, Федерация борьбы, наш 

как бы украинский спортсмен, сегодня он – президент федерации России. У 

них тоже, у них, по-моему, спортивная борьба идет, как и у нас. То есть как 

бы там много федераций, которые были там устрашающие моменты и все 

остальное.  

 

БЕЛЕНЮК Ж.   Я знаю. Президент Федерации греко-римской борьбы, 

а нет, президент федерации, наверное, всей борьбы, борьбы Российской 

Федерации Мамиашвили… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Мамиашвили. Да, там была ситуация, она 

выступала, я это как раз видел по телевизору.  

Дорогие друзья… 

 

ЖДАНОВ І.О.  Я хотел бы Юрию. Я, может, действительно, уловил 

другой акцент и абсолютно согласен, что надо создавать прежде всего 

условия для спортсменов. Я стараюсь делать это по мере возможности.  

 

 


