
Протокол 
Засідання Дисциплінарного Комітету МКПС 

яке відбулося 10 вересня 2019 у Белграді, Сербія 
 

Голова: Д. Євангелінос 

Секретар: О. Кузнецова 

Члени комітету та запрошені: А. Жолі, О. Петров, В. Мілюков, В. Литвин, О. 
Дуденко. 

Питання: 

- Аналіз ситуації у регіоні МКПС Україна 
- Розробка стратегії розв’язання ситуації 

 

По питанню 1 

Присутні вислухали звіт представників Федерації Практичної Стрільби України 
– В. Литвина та О. Петрова, з однієї сторони, та звіт представника Всеукраїнської 
Федерації практичної та високоточної стрільби Олександра Мілюкова, з іншої 
сторони, щодо стану справ у регіоні МКПС Україна, та заходах, що були вжиті  
сторонами для розвитку практичної стрільби в Україні. 

Представники ФПСУ проінформували Д.К. МКПС про те, що протягом останніх 
5 років під егідою ФПСУ було проведено більш ніж 230 змагань з практичної 
стрільби з пістолету, рушниці, карабіну та міні-карабіну; що ФПСУ є 
об’єднанням 24 клубів із 827 стрільцями у 19 регіонах України. Протягом 2018 
була розроблена та прийнята нова законодавча база, яка сприяє розвитку 
практичної стрільби як спорту: скасовані обмеження місткості магазинів, 
спрощено процедури перевезення зброї по території України, її вивезення за 
кордон та ввезення в Україну стрільцями з інших країн для участі в українських 
змаганнях. Тири та стрільбища зараз зацікавлені у співпраці з клубами та 
спортсменами та у розвитку практичної стрільби. 

На додаток представники ФПСУ представили структуру та органи управління 
ФПСУ. Спортивно-стрілецькі клуби є самостійними організаціями, які 
співпрацюють з місцевими органами влади, відповідальними за подальший 
розвиток практичної стрільби як спорту. Керівники клубів входять до органів 
управління ФПСУ, а члени клубів є членами ФПСУ на основі колективного 
членства, через членство їхніх клубів в федерації. 

 

Представник ВУФВПС зробив короткий огляд історії розвитку МКПС в Україні. 
У цьому регіоні, зі слів представника, він започаткував у 2018 році нову 
організацію, тому що з’явилось багато нових стрільців і стара організація – 



Український регіон МКПС – втратила свою актуальність. Членство в ВУФВПС 
є індивідуальним. В ВУФВПС є 630 членів, які є членами різних клубів по 
Україні. Олександр Мілюков доповів, що виборів не було у 2014 році через 
складну політичну ситуацію, але вибори проводилися у 2016 році. 

До відома Д.К. було доведено, що в Україні згідно з законодавством, неможливо 
мати пістолет у приватній власності, тільки клуби можуть володіти пістолетами. 

По завершенню доповідей відбулася дискусія сторін, які представили свої 
аргументи, подали одна на іншу скарги, та зробили пропозиції щодо необхідних 
змін для розв’язання ситуації. 

По питанню 2 

Пан Євангелінос заявив, що будь-яке вирішення ситуації має перш за все 
враховувати інтереси стрільців, незалежно від того, членами якої федерації вони 
є, ФПСУ чи ВУФВПС. 

Беручі до уваги ситуацію у регіоні МКПС Україна, Д. Євангелінос запропонував 
наступні принципи для подальшого розвитку регіону МКПС Україна: 

1. Спільнота стрільців України має бути представлена однією 
організацією, яка буде визнана державою як така, що відповідає за 
подальший розвиток практичної стрільби як спорту; 

2. Усі члени цієї організації одночасно є членами МКПС на добровільній 
основі; 

3. Вибори Регіонального Директора МКПС в Україні мають проводитися  
відкрито, демократичним шляхом, відповідно до принципів 
Конституції МКПС, і за участі усіх стрільців України, які займаються 
практичною стрільбою, членами яких би організацій вони б не були. 

Пан Євангелінос також додав, що стрільці мають вступити до МКПС 
добровільно, дотримуючись усіх вимоги МКПС щодо вступу. 

Пан Євангелінос відмітив, що, якщо сторони не дійдуть згоди, МКПС доведеться 
скасувати членство українського регіону МКПС. 

 

Виходячи із результатів засідання Д.К. МКПС, було погоджено наступне: 

1. Узгодити принципи подальшого розвитку регіону МКПС Україна, а саме: 
- Спільнота стрільців України має бути представлена однією 
організацією, яка буде признана державою як така, що відповідає за 
подальший розвиток практичної стрільби як спорту; 

- Усі стрільці мають бути членами цієї організації та одночасно 
членами МКПС, вступаючи до лав МКПС добровільно. 

- Вибори Регіонального Директора МКПС в Україні повинні 
проводитись відкрито, демократичним шляхом, відповідно до 



принципів конституції МКПС, і за участі усіх стрільців України, 
членами яких би організацій вони б не були. 
 

2. Для реалізації цих принципів необхідно вжити такі заходи: 
a. Обидві організації - ФПСУ та ВУФВПС якнайскоріше нададуть 
голові Д.К. МКПС списки своїх членів, із додаванням їхніх 
контактних даних - номерів телефонів або адрес електронної пошти. 
Ці списки дозволять зрозуміти, що представляє собою регіоні МКПС 
Україна на даний час. 

b. Голова Д.К. МКПС організує опитування серед стрільців у 
представлених списках, щоб зрозуміти, чи підтримують вони 
принципи подальшого розвитку регіону, перелічені вище. 

c. Після цього опитування Д.К. прийме рішення щодо доцільності та 
можливості організації та проведення відкритих демократичних 
виборів Регіонального Директора відповідно до принципів 
Конституції МКПС і за участю усіх стрільців регіону, які займаються 
практичною стрільбою. 
 

3. Голова Д.К. надасть сторонам методологію проведення членських 
семінарів МКПС, які відповідають критеріям МКПС.  


