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1. Про календар до кінця 2021 року (затвердження календаря та 
бюджетів)

Слухали: інформацію виконавчого директора ФШУ Ю.П. Гнипа про 
календар до кінця 2021 року, який повідомив про відміну очних чемпіонатів 
світу та Європи серед юнаків та дівчат, про участь національної збірної 
команди України у командних чемпіонатах світу та Європи, про поточні 
змагання (командні чемпіонати серед юнаків та дівчат, чемпіонат до 10 років, 
аматорський чемпіонат), про технічні проблеми з проведенням НТЗ 
«Гросмейстерської ніколи», які наразі вирішуються.

Вирішили: інформацію Ю.П. Гнипа взяти до відома;

затвердити календар Мінмолодьспорту до кінця року та бюджет;

пріоритетами використання економії коштів визначити Відкритий 
командний чемпіонат світу (у разі проведення останнього у 2021 році) та 
дитячо-юнацькі шахи, зокрема, сесії «Школи гросмейстерів»;

провести півфінал чемпіонату України серед чоловіків та чемпіонати 
України з рапіду та бліцу у с. Омельнику з 21 вересня 2021 року;

провести фінали чемпіонатів серед чоловіків та жінок за коловою 
системою у грудні, в м. Харкові;

з місцем та термінами проведення жіночого півфіналу -  визначитися 
до 12 серпня.

2. Заслуховування інформації від голів комісій (зв’язкам із ЗМІ, 
суддівська, етична, кваліфікаційна, шахи різних верств, ветеранська,

ДЮК)

2.1 Слухали: інформацію голови комісії по зв’язкам із засобами 
масової інформації А.І. Яворського про перші підсумки роботи ФБ 
(кількість переглядів, популярні пости, редакційну політику, про 
налагодження взаємодії з адміністратором сайта ФШУ).

Вирішили: інформацію взяти до уваги та всіляко сприяти
популярності сторінки.
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2.2 Слухали: інформацію голови Президії колегії суддів ФШУ О.Г. 
Товчиги -  про присвоєння звань суддям відповідно до пропозиції Президії 
суддів ФШУ та про плани проведення суддівських семінарів (курсів) до 
кінця 2021 року.

В обговорення виступив: віце-президент А. М. Сачук (м. Житомир) 
з проханням відкласти присвоєння звання «Національний суддя з шахів» 
Ю.Петренку (м. Житомир) через неетичну поведінку останнього на засіданні 
Федерації шахів Житомирської області. На що О.Г. Товчига зауважив, що 
всі норми виконані з запасом, а виконавчий директор Ю.П. Гнип додав, що у 
такому випадку, відповідно до зобов’язань ФІНУ перед Мінмолодьспортом 
немає жодних підстав не задовольняти клопотання, до речі, надіслане тією 
самою обласною федерацією.

Вирішили:

затвердити Протокол №8 Президії колегії суддів про присвоєння 
суддівських категорій;

доручити О.Г. Товчизі, Ю.П. Гнипу та А.М. Сачуку організувати та 
провести курси підвищення кваліфікації суддів (онлайн) та очний 
Всеукраїнський семінар по підготовці суддів першої та національної 
категорій.

2.3 Слухали: інформацію голови комісії з шахів різних верств 
населення І. Р. Захарчука про:

проведення курсів підвищення кваліфікації тренерів у кінці 2020 року;

про видання Програми з шахів для закладів позашкільної освіти 
(автори О. Вінниченко та І. Захарчук);

про календар до кінця року.

В обговоренні взяли участь всі присутні.

Вирішили: інформацію взяти до уваги та клопотати перед 
Мінмолодьспортом про внесення у календар наступних заходів:

04-05 вересня 2021 року - особистий чемпіонат України з шахів і 
шашок серед учасників бойових дій; 60-80 учасників, м. Запоріжжя, шаховий 
клуб "Думка";
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13-14 жовтня 2021 року - Кубок України з шахів і шашок серед 
учасників бойових дій; 80 учасників, Львівська обл., Національний 
університет Львівська Політехніка;

04-06 грудня 2021 року - командний чемпіонат України з шахів і 
шашок серед учасників бойових дій; 100-120 учасників, м. Київ, шаховий 
клуб Таврійського Національного університету імені В. І. Вернадського.

2.4 Слухали: інформацію голови комісії з етики віце-президента 
ФШУ М.Я. Селезньова про необхідність комплектування склада комісії.

Виступив: Президент ФШУ В. В. Капу стін про необхідність
комплектування складу комісії з числа моральних авторитетів та 
максимально незаангажованих членів ФШУ.

Вирішили: інформацію взяти до уваги, голові комісії та іншим 
запропонувати на розгляд Виконкому свої кандидатури членів комісії.

2.5 Слухали: інформацію голови кваліфікаційної комісії члена 
Виконкому ФШУ О. П. Приходька про необхідність внесення змін до 
ЄСКУ в частині нормативів МСУ та про доцільність щомісячної публікації 
Рейтинг-листів ІК ФШУ України, що містять інформацію про розряди та 
звання спортсменів.

Виступили: член Виконкому Є.А. Чернов - про необхідність 
відновлення практики встановлення нормативів МСУ у чемпіонатах 
областей;

член Виконкому ФШУ О. П. Приходько про те, що наразі вимога 
Положення про ЄСКУ про трьох суддів першої категорії в турнірі з 
нормативом КМСУ стримує розвиток шахів в Україні;

перший віце-президент ФШУ Ю.П. Гнип про те, що така норма є 
загальною для всіх видів спорту;

член Виконкому ФШУ О.Г. Товчига про те, що відсутність такої 
норми не буде стимулювати розвиток суддівського корпусу на місцях;

президент ФШУ В.В. Капустін про доручення членам Виконкому 
надати відповідні пропозиції з врегулювання поставлених питань.

Вирішили: інформацію взяти до уваги;
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направити до Мінмолодьспорту наступну пропозицію щодо змін в
ЄСКУ:

Очні змагання, МСУ, 1-3 - на чемпіонаті світу серед юніорів, юнаків 
та дівчат (16-20 років) (класичні шахи);

Очні змагання, МСУ 1 - 3 на Всесвітній шаховій олімпіаді серед 
юнаків (до 16 років) (класичні шахи);

Рейтинг-листи ІК ФШУ України видаються щомісячно в 
інформаційних шахових виданнях та розміщуються на web-сторінці 
кваліфікаційної комісії

ФШУ.

доручити членам Виконкому Є.А. Чернову, О.П. Приходьку, Ю.П. 
Гнипу надати обґрунтовані пропозиції з врегулювання питання встановлення 
норми МСУ у чемпіонатах областей;

доручити членам Виконкому О.П. Приходьку, Ю.П. Гнипу надати 
обґрунтовані пропозиції з врегулювання нормативної кількості суддів у 
турнірах з нормативом КМСУ;

доручити членам Виконкому Є.А. Чернову, Д.В. Горощенку, 
Ю.П. Гнипу надати обґрунтовані пропозиції з врегулювання питання 
присвоєння тренерських категорій особам без вищої профільної освіти.

2.6 Слухали: Через тимчасові технічні проблеми з ZOOM у голови 
ДЮК О.В. Мартинкова віце-президент ФШУ Ю.П. Гнип доповів про 
поточні дитячо-юнацькі змагання, про плани відновлення дитячо-юнацьких 
НТЗ (Школа гросмейстерів), про участь українських шахістів у чемпіонаті 
світу серед школярів U15( вересень, Словенія), відповів на питання про склад 
команди та принцип її комплектації (з числа чемпіонів).

Вирішили: інформацію взяти до уваги

2.7 Слухали: голову ветеранської комісії Є.А.Чернова про:

проведені у м. Дніпро Ігри Баки та чемпіонат України серед ветеранів;

плани щодо проведення Кубку України серед ветеранів в м. Харкові;

загальні проблеми проведення ветеранських змагань.

Вирішили: інформацію голови ветеранської комісії Є.А.Чернова 
взяти до уваги
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3. Дисциплінарні питання

3.1 Про інцидент під час святкування Дня шахів у парку 
Шевченка, 20 липня 2021 року.

Слухали: Президента ФШУ В.В. Капу стіна про необхідність 
засудити такі дії як рукоприкладство і запросити ФШК надати свої 
пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на винних.

Виступили:

віце-президент ФШУ А.М. Сачук про абсолютну неприйнятність 
фактів побиття шахістів на ігрових майданчиках та необхідності звернення 
до правоохоронних органів у таких випадках з одночасним прийняттям ФШУ 
дисциплінарних рішень щодо дискваліфікації спортсменів;

член Виконкому ФШУ Н.Б. Фірман про необхідність прийняття 
негайного рішення;

член Виконкому ФШУ О.П. Приходько з інформацією, що питання 
буде розглянуто ФШК вже завтра 1 серпня.

Вирішили:

публічно засудити на сайті ФШУ та сторінці ФБ такі дії як 
рукоприкладство під час змагань, попередити всіх шахістів про те, що ФШУ 
буде жорстко реагувати на такі прояви агресії;

запросити ФШК надати свої пропозиції з врегулювання інциденту і в 
двотижневий термін визначитися стосовно накладення дисциплінарних 
стягнень.

Голосування:

За_9_

Проти _0_

Утрималися _1_

Не брали участь у голосуванні _1_

Рішення прийняте
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3.2 Про маніпулювання кодом ФТДЕ членом ФШУ 
О. В. Прохоровим (Львівська обл., код ФТДЕ 14105578,1983 р.н.).

Слухали: виконавчого директора ФШУ Ю.П. Гнипа про наступне.

Членам Виконкому у Viber группі в електронній формі попередньо 
були надані наступні матеріали розслідування -  виписки з архівних рейтинг- 
листів ФШУ (національні, міжнародні рейтинги, дати народження та 
регіони), пояснення гравців, електронні листи, заяви на присвоєння титула 
майстра ФІДЕ (FM), листування ФШУ з Прохоровим Олександром 
Валерійовичем (Львівська обл., код ФТДЕ 14105578) та Прохоровим 
Олександром Володимировичем (Луганська обл., 1963 р.н.,14104067).

Розслідування проводилося відповідно Статуту ФШУ, 
Античитингових правил ФІДЕ, норми якого за рекомендацією ФТДЕ 
прийняті ФШУ. Функції розслідування надані відповідно до Статуту ФШУ 
виконавчій дирекції. Рішення приймається вищим органом ФШУ (у період 
між З’їздами ФШУ).

Надані матеріали свідчать, що Прохоров Олександр Валерійович 
(Львівська обл., код ФІДЕ 14105578) використовує код, який належав іншій 
людині Прохорову Олександру Володимировичу (Луганська обл., 1963 р.н.). 
На підставі записів у профілі ФІДЕ та базі даних www.olimpbase.org 
Прохоров Олександр Валерійович (Львівська обл., код ФТДЕ 14105578) 
протягом 2014-2020 pp. неодноразово звертався до ФШУ та ФІДЕ про 
присвоєння йому титулу Майстер ФІДЕ (FM) і отримав його.

Кваліфкомісія комісія ФТДЕ частково відреагувала на цю інформацію. 
Тобто, спочатку позбавила Прохорова Олександра Валерійовича (Львівська 
обл., код ФІДЕ 14105578) титулу FM, а потім повернула титул не 
повідомивши ні ФШУ, ні Елістінский офіс ФТДЕ. На вимогу ФШУ навести 
причини кваліфкомісія ФТДЕ відповіла про підставу у вигляді записів на 
неофіційному сайті http://www.olimpbase.org/Elo/plaver/Prokhorov.%20A. .html 
(дані сайту є неофіційними за визначенням Статуту ФТДЕ).

Враховуючи таку позицію ФІДЕ, ФШУ взяла на себе функції 
розслідування та прийняття рішення -  як це і рекомендовано 
Античитинговими Правилами ФТДЕ.

Питання було спочатку розглянуто Президією колегії суддів України 
відповідно до “Положення про спортивних суддів з шахів (класичні, швидкі 
та блискавичні шахи). Колегія пришла до висновку, що такі дії (або 
бездіяльність), виходячи з компетенції міжнародного арбітра категорії А,

http://www.olimpbase.org/
http://www.olimpbase.org/Elo/player/Prokhorov,%20A..html
mailto:http://ukrchess.org.ua/arbiter/Polozhennya_pro_suddiv_1.doc
mailto:http://ukrchess.org.ua/arbiter/Polozhennya_pro_suddiv_1.doc
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Прохорова Олександра Валерійовича, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578, 
були навмисним і, таким чином, підпадають під таке визначення 
Античитингових Правил ФІДЕ як «маніпулювання кодами ФІДЕ, 
рейтингами, титулами» і запропонувала Виконкому ФШУ накласти 
відповідні стягнення http://ukrchess.org.ua/arbiter/protocol-n06-2021 .pdf.

Прохоров Олександр Валерійович, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 
не відповів чи визнає він факт маніпулювання чужим рейтингом, кодом, 
титулом у визначенні Античитингових Правил ФІДЕ. В своєму листі від 26 
лютого 2021 року він заявив, що «на сьогоднішній день я не є Членом ФШУ 
або ЛОШФ і не сплачую членські внески» і, відповідно, не визнає 
юрисдикцію ФШУ.

У своєму листі-відповіді від 9 квітня 2021 року виконавчий директор 
ФШУ Ю.П. Гнип повідомив Прохорова Олександра Валерійовича, Львівська 
обл., код ФІДЕ 14105578 про наступне:

Згідно з античитинговгім законодавством ФІДЕ не є безпідставним (необгрунтованим) 
звинуваченням таке звинувачення, яке базується на фактах, що дають право "людині зі 
здоровим глуздом" (в юридичному сенсі) прийти до висновку про наявність порушення.
На запит членів ЛОШФ яким, керуючись здоровим глуздом, було важко повірити, що Ви 

у  свої 13 років грали в силу свого однолітка майбутнього чемпіона світу Пономарьова та 
мали відповідний рейтинг, членами Президії колегії суддів (дорадчий орган ФШУ) була 
проведена перевірка публічних даних. Зокрема, були задіяні записи архівних рейтинг- 
листів ФШУ, записи в Вашій особистій карпщі (код ФІДЕ -14105578), також, були 
опитані свідки. У підсумку з'ясувалося, що Ви використовуєте код ФІДЕ який належав 
іншіому спортсмену - Прохорову Олександру Володимировичу (Луганська 
область, 1963 року народження).
Протягом 2014-2021 років на підставі записів про турніри, що належать інший 
людині або турнірів, що були визнані такими що не відбулися, або відбулися з 
порушеннями та були зняті з обрахунку рейтингів ФІДЕ, Ви неодноразово зверталися до 
ФШУ та до ФІДЕ з проханням про присвоєння титулу Майстра (РІДІЛІМ).
Інформуємо Вас, що питання по суті ще не розглядалося керівним органом ФШУ 
(Виконкомом) з причини відсутності Ваших пояснень.
В будь якому разі, навіть, зважаючи на Вашу заяву про вихід з лав ФШУ, ми впевнені, що 
цей інцидент підлягає юрисдикції ФШУ бо:

•  наразі Ви залишаєтесь "шахістом зареєстрованим ФШУ у  ФІДЕ"
•  територія юрисдикції та права ФШУ чітко визначені Статутом ФІДЕ та 

Античитинговгім Положенням

Про дату та час розгляду Вас буде повідомлено електронним листом.
В усьому іншому дякуємо за Ваше звернення.
Ми запевнюємо Вас, гцо інформація надана Вами буде використана для покрагцення 
роботи Федерації шахів України.

Жодних пояснень Прохоров Олександр Валерійович, Львівська обл., 
код ФІДЕ 14105578 не надав.

http://ukrchess.org.ua/arbiter/protocol-n06-2021.pdf
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17 липня 2021 року пан Прохоров Олександр Валерійович, Львівська 
обл., код ФІДЕ 14105578 отримав наступний електронний лист (також 
вручений йому особисто при свідках):

Шановний Олександре Валерійовичу,
Повідомляємо Вас що питання про маніпуляцію Вами кодом, рейтингами та 
титулом ФІДЕ, а також питання Вашого членства у  ФШУ будуть розглянуті на 
очному засіданні Виконкому ФШУ (31 липня 2021 року, 11-00 , площа Спортивна 3, м. 
Київ).
Просимо у  термін 29 липня надати свої письмові пояснення.
Під час рогляду буде використовутися стандарт доказів - “comfortable satisfaction ”. 
Просимо підтвердити отримання листа та повідомити чи Ви бажаєте бути присутнім 
особисто або за допомогою конференц-зв'язку (Viber).
З повагою,
Юрій Гнип
виконавчий директор ФШУ

25 липня 2021 року пан Прохоров Олександр Валерійович, Львівська 
обл., код ФІДЕ 14105578 надіслав лист до ФШУ у якому знову не дав 
жодного пояснення, проте вдруге відмовився визнавати юрисдикцію ФШУ та 
попередив про те, що буде скаржитися до різних інстанцій - судів, 
Мінмолодьспорту, ФІДЕ та затребував ряд документів.

У відповідь 27 липня 2021 року пан Прохоров Олександр Валерійович, 
Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 отримав лист:

Шановний Олександре Валерійовичу,
9 квітня цього року Вас на офіційну електронну адресу було повідомлено офіційним 
електронним листом про розслідування стосовно Вас у рамках Античитингових правил 
ФІДЕ.
Ви так і не спромоглися дати відповідь на пряме запитання, чи визнаєте, що 
використовуєте код ФІДЕ який належав іншому спортсмену - Прохорову Олександру 
Володимировичу (Луганська область, 1963 року народження). Також, Ви не 
прокоментували той факт, що протягом 2014-2021 років на підставі записів про турніри, 
що належать інший людині або турнірів, що були визнані такими, що не відбулися, або 
відбулися з порушеннями та були зняті з обрахунку рейтингів ФІДЕ, Ви неодноразово 
зверталися до ФШУ та до ФІДЕ з проханням про присвоєння титулу Майстра ФІДЕ(ЕМ). 
Натомість, Ви робите акцент на процедурних питаннях -  юрисдикції ФШУ, 
процедурності та правомочності рішень, вимагаєте доказів очевидних речей.
Запевнюємо Вас, що всі рішення ФШУ приймаються відповідно до Статуту ФШУ, та 
прав наданих ФШУ міжнародною федераціє шахів та Мінмолодьспортом і на виконання 
відповідних взятих на себе зобов'язань.
У додатку до цього листа Ви зможете найти скани офіційні національних рейтинг-листів, 
заяв тощо, що підтверджують викладене вище. Це не повний перелік доказів -  база 
постійно поповнюється.
Якщо, Ваші пояснення не надійдуть на електронну адресу ФШУ до 30.07.2021 
Виконком ФШУ залишає за собою право розцінити Ваші дії як відмову від надання
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інформації та розглянути справу маніпулювання кодом ФІДЕ та питання Вашого 
членства у ФШУ за стандартом "комфортних доказів" без Вашої участі.

З приводу Вашого електронного звернення від 25 липня 2021 року (далі - звернення) 
повідомляємо про наступне.
У п.1. звернення Ви зауважуєте, що не скоїли ніякої провини, як суддя, і тому 
застосування проти Вас санкцій як судді не є законним. Натомість, Античитингові 
Правила ФІДЕ якими ми користуємося передбачають повну дискваліфікацію - незалежно 
від того, ким були скоєні порушення (гравцем, суддею, тощо).
У п.2 свого звернення Ви просите розглянути Вашу заяву про вихід з ФШУ. 
Повідомляємо Вас, що відповідно до Статуту ФШУ Ваша заява буде розглянута 
Виконкомом.
Ваша заява про інсинуації щодо Вас у п.З - взята до відома.
У п.4 звернення Ви стверджуєте, що роздруківка електронного листа "не має ознак 
офіційності" та містить багато орфографічних помилок.
Насправді, цей документ має "ознаки офіційності" оскільки є роздруківкою офіційного 
електронного листа, додатково завірений печаткою. До того ж, перевірка тексту 
вбудованим у Word модулем не дає жодної орфографічної помилки.
У п.5 Ви вимагаєте надати Вам докази замість того, щоб наполягати на невинуватості 
(щодо доказів -див. вище)
У п.6. Ви просити перенести розгляд справи - Виконком визначиться щодо цього про що 
Ви будете повідомлені електронним листом.
У п.7 Ви просити надати Вам кілька документів. З приводу Статуту ФШУ повідомляємо, 
що версія Статуту від 2016 року не є чинною. Проте, чинна версія знаходиться у 
електронному вигляді і на сайті Мінюсту. ФШУ не розпорядником публічної інформації 
по відношенню до документів Мінмолодьспорту (рекомендуємо спрямувати свій запит 
саме туди). Права і Обов'язки національних федерацій визначені Статутом ФІДЕ.
У п. 8 звернення Ви попереджаєте про можливі наслідки дій ФШУ по відношенню до 
Вас. Хочемо Вас запевнити, що в будь якому разі, відповідно до запиту Мінмолодьспорту 
ми плануємо повідомити про результати розгляду Робочу групу Мінмолодьспорту з 
розробки Концепції та положення про Національну платформу із запобігання 
маніпулювання спортивними змаганнями а, також, ФІДЕ.
Просимо Вас взяти до уваги, що зловживання Вами лапками в офіційному листуванні, а 
саме «незаконні” та “нелегітимні”, “здоровий глузд”, “листі” чи “інформаційному 
повідомленні”, FO “ФШУ”, тощо не дають нам змогу зрозуміти , чи то Ви 
використовуєте сарказм/іронію чи проявляєте , скажімо, зневагу.

З повагою,
Юрій Гнип
виконавчий директор ФШУ

Станом на дату проведення Виконкому (12-00, 31 липня 2021 року) - 
пан Прохоров Олександр Валерійович, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 
письмові пояснення Виконкому не надав. Попереджений, тим не менш, на 
зв’язок Viber під час засідання Виконкому не вийшов ( набирали двічі по 10 
гудків з інтервалом 5 хвилин), натомість попросив бути присутнім особисто у 
інший час.
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Президент ФШУ В.В. Капустін запросив всіх присутніх висловитися. 
Всі присутні члени Виконкоми визнали, що пан Прохоров Олександр 
Валерійович, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 винен у маніпулюванні 
рейтингами, кодом ФІДЕ та титулом і висловилися за дискваліфікацію.

Президент ФШУ В.В. Капустін запросив пропонувати варіанти.

Перший віце-президент ФШУ Ю.П. Гнип запропонував три варіанти:

ФШУ забороняє реєструвати турніри з обрахунком рейтингів в 
Україні з суддею Прохоровим Олександром Валерійовичем, Львівська обл., 
код ФІДЕ 14105578 до тогу моменту, доки він не надасть пояснення;

спочатку розглянути питання членства у ФШУ відповідно до Статуту 
ФШУ, а потім накласти дисциплінарне стягнення у вигляді дискваліфікації 
на певний термін;

спочатку накласти дисциплінарне стягнення у вигляді дискваліфікації 
на певний термін, а потім розглянути питання членства у ФШУ відповідно до 
Статуту ФШУ.

Перед голосуванням перший віце-президент ФШУ Ю.П. Гнип 
відповів на питання членів Виконкому стосовно правомочності будь-якого 
рішення ФШУ по відношенню до Прохорова, який, попри свої заяви, наразі є 
членом ФШУ та повинен виконувати Статут і нормативні документи ФІДЕ 
та ФШУ.

Також, він повідомив про наступні принципи античитингового 
законодавства, якого ФШУ суворо дотримується:

не є безпідставним (необгрунтованим) звинуваченням таке 
звинувачення, яке базується на фактах, що дають право "людині зі здоровим 
глуздом" (в юридичному сенсі) прийти до висновку 
про наявність порушення;

у спортивному праві використовується стандарт доказів «достатня 
впевненість» - який є більш м’яким ніж « презумпція невинності» і, зазвичай, 
коли обвинувачена сторона відмовляється від пояснень, це свідчить проти 
неї;

розслідування до самого закінчення має бути конфіденційним і це 
особистий вибір Прохорова Олександра Валерійовича, Львівська обл., код 
ФІДЕ 14105578 надати справі максимальний розголос, не дочекавшись 
рішення;
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дисциплінарні стягнення накладаються комплексно (одночасно як на 
суддю, гравця, тощо);

національні федерації мають право на рішення по відношенню до 
своїх членів та на своїй території юрисдикції;

відповідно до Статуту ФІДЕ остання не має право втручатися у 
справи національних федерацій.

Після обговорення з членами Виконкому ФШУ Президент ФШУ 
В.В. Капу стін поставив на голосування наступний варіант рішення ФШУ:

Виключити з Федерації шахів України Прохорова Олександра 
Валерійовича, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578, 1983 р.н. за
маніпулювання кодом ФІДЕ, рейтингами та титулом на підставі 
Статуту ФШУ;

Повідомити про це рішення ФІДЕ з пропозицією долучитися до 

дисциплінарних стягнень;

Повідомити ФІДЕ, що відсутність процедури присвоєння титулів 

ФІДЕ передбачених п. 1.3 Титульних Правил ФІДЕ

https './/handbook, fide. com/chavter/B01Re2ulations2017 , створює умови для 

маніпулювання титулами;

Відправити до ФІДЕ клопотання про виключення Прохорова 

Олександра Валерійовича, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 з реєстру 

гравців України (UKR);

Заборонити кваліфікаційній комісії ФШ У реєструвати турніри 

або відправляти на обрахунок звіти про проведення турнірів від судді 

Прохорова Олександра Валерійовича, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578;

Повідомити про рішення на сайті ФШУ та особисто Прохорова 

Олександра Валерійовича, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 -  на 

електронну пошту;

Повідомити про рішення Робочу групу Мінмолодьспорту з 

розробки Концепції та положення про «Національну платформу із 

запобігання маніпулювання спортивними змаганнями»;

https://handbook.fide.com/chapter/B01Regulations2017
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Надати до Мінмолодьспорту пропозицію про внесення в Наказ 

Мінмолодьспорту від 16.07.2013 № 31 «Про затвердження Порядку 

присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям» норми, яка б 

дозволяла позбавлення національних звань не лише за порушення суддями 

Правил спортивних змагань, а також у  разі дискваліфікації суддів 

спортивними федераціями.

Зазначити, що у  разі надання Прохоровим Олександром 

Валерійовичем, Львівська обл., код ФІДЕ 14105578 пояснень, вони будуть 

розглянуті і, в залежності від результатів, може бути розглянута нова 

заява Прохорова на вступ до ФІНУ.

Голосування:

За 11_

Проти 0

Утрималися 0_

Не брали участь у голосуванні 0

Рішення прийняте

4. Різне

Секретар засіданню

Президент ФШУ

Ю.П. Гнип

В. В. Капустін


