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Протокол № 120 

 

засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 05 вересня 2014 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени Президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ; 

С. Машовець – перший віце-президент ВФУ; 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ, голова Комітету по проведенню 

змагань; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

С. Щербаков – член президії ВФУ; 

А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 7 голосів. 

 

Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є 

повноважним. 

 

Присутні: 

П. Романенко – виконавчий директор ВФУ; 

О. Львов – тренер спортсменів Львова Ігоря та Кульбашної Марії (срібних 

призерів чемпіонату світу у класі «Кадет» серед юніорів 2014 року); 

В. Болотніков – президент української національної Асоціації класу 

«Оптиміст». 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Після обговорення Порядку денного присутніми членами Президії ВФУ 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту України 

про виплату грошових винагород спортсменам і тренеру збірної команди 

України з вітрильного спорту (про преміювання спортсменів – чемпіонів 

Європи у класі «470» серед юніорів) (П. Романенко). 

2. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту України 

про виплату грошових винагород спортсменам і тренеру збірної команди 

України з вітрильного спорту (про преміювання спортсменів – срібних 
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призерів чемпіонату світу 2014 у класі «Кадет» серед юніорів) 

(П. Романенко). 

3. Розгляд питання щодо компенсації витрат спортсменам – учасникам 

чемпіонатів Європи та світу 2014 року (П. Романенко). 

4. Розгляд питання стосовно витрат ВФУ на організацію та проведення змагань 

за рахунок стартових внесків (П. Романенко). 

5. Розгляд питання про терміни та місце проведення Звітно-виборчої 

Конференції Вітрильної федерації України (П. Романенко). 

6. Різне. 

 Про внесення змін до календаря змагань на 2014 рік (С. Щербаков); 

 Інформація про додаткові заявки українських спортсменів у класі 

«Лейзер» на участь у чемпіонаті світу ISAF 2014 року в м. Сантандер, 

Іспанія (С. Щербаков). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ 

ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ 

З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ СПОРТСМЕНІВ – 

ЧЕМПІОНІВ ЄВРОПИ У КЛАСІ «470» СЕРЕД ЮНІОРІВ) 

Доповідач – П. Романенко 
  

Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до 

Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород 

спортсменам збірної команди України з вітрильного спорту – чемпіонам Європи 

у класі «470» серед юніорів (11.08.2014 – 18.08.2014, м. Гдиня, Польща) та їх 

тренеру, а саме: Кисельовій Анні, Красько Анастасії (спортсмени кл. «470» – 

1 місце), Кисельову Володимиру (тренер Кисельової А., Красько А.).  

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного 

спорту у чемпіонаті Європи в класі «470» серед юніорів з 11 по 18 серпня 

2014 року в м. Гдиня (Польща) клопотати перед керівництвом 

Міністерства молоді та спорту України про виплату спортсменам – 

чемпіонам Європи та їх тренеру грошової винагороди на загальну суму 

10500 (десять тисяч п’ятсот) гривень згідно з наступним списком: 

Кисельова Анна (м. Київ, 1 місце) – 3500 грн., Красько Анастасія (м. Київ, 

1 місце) – 3500 грн., Кисельов Володимир (тренер Кисельової А., 

Красько А., м. Київ) – 3500 грн.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного  

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ 

ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 

УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ 

СПОРТСМЕНІВ – СРІБНИХ ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ 2014 У 

КЛАСІ «КАДЕТ» СЕРЕД ЮНІОРІВ) 

Доповідач – П. Романенко 
  

Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до 

Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород 

спортсменам збірної команди України з вітрильного спорту – срібним призерам 

чемпіонату світу у класі «Кадет» серед юніорів (14.08.2014 – 22.08.2014, 

м. Веймут, Великобританія) та їх тренеру, а саме: Львову Ігорю, Кульбашній 

Марії (спортсмени кл. «Кадет» – 2 місце), Львову Олегу (тренер Львова І., 

Кульбашної М.). 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. За успішний виступ національної збірної команди України з 

вітрильного спорту у чемпіонаті світу в класі «Кадет» серед юнаків з 14 

по 22 серпня 2014 року в м. Веймут (Великобританія) клопотати перед 

керівництвом Міністерства молоді та спорту України про виплату 

спортсменам – срібним призерам та їх тренеру грошової винагороди на 

загальну суму 2250 (дві тисячі двісті п’ятдесят) гривень згідно з 

наступним списком: Львов Ігор (м. Київ, 2 місце) – 750 грн., Кульбашна 

Марія (м. Київ, 2 місце) – 750 грн., Львов Олег (тренер Львова І., 

Кульбашної М., м. Київ) – 750 грн. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного  

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ СПОРТСМЕНАМ 

– УЧАСНИКАМ ЧЕМПІОНАТІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ 2014 РОКУ 

Доповідач – П. Романенко 
  

Цього року українські спортсмени показали високі спортивні результати на 

чемпіонаті Європи у класі «470» серед юніорів та чемпіонаті світу у класі 

«Кадет» серед юніорів. Після повернення спортсмени – чемпіони Європи 

Кисельова Анна та Красько Анастасія (клас «470») та спортсмени – срібні 

призери чемпіонату світу Львов Ігор та Кульбашна Марія (клас «Кадет») 

написали заяви до Вітрильної федерації України з проханням розглянути 



Президія ВФУ Протокол № 120 4 

питання про відшкодування витрат екіпажам-призерам в еквіваленті – 32562 грн. 

та 31020 грн. відповідно. 

Ситуація склалась таким чином, що Міністерство молоді та спорту України 

у зв’язку з браком коштів не відряджало даних спортсменів на чемпіонати 

Європи у класі «470» та світу у класі «Кадет», отже спортсмени поїхали на 

змагання та брали в них участь за власний кошт.  

Далі в процесі обговорення було зазначено, що порівняно з минулим роком 

Міністерство молоді та спорту України відряджало спортсменів на ці змагання 

та фінансувало частину витрат, а іншу частину компенсувала ВФУ. В цьому році 

спортсменів взагалі не відряджали на змагання. Тим не менше, з огляду на високі 

спортивні результати ВФУ не може відмовити спортсменам, які підтримують 

престиж України на міжнародних змаганнях. Присутніх було проінформовано 

про те, що станом на 01.09.2014 р. на рахунку ВФУ є наявні кошти в сумі 65100 

грн., з них 45000 грн. – цільові кошти, що надані Національним олімпійським 

комітетом України за результатами виступів спортсменів у 2013 році. Тому 

пропонується визначити обом екіпажам-заявникам якусь суму і хоча б частково 

компенсувати їх витрати у зв’язку з браком коштів у ВФУ. 

Проблема полягає також і в тому, що ці кошти у розмірі 45000 грн. є 

цільовими коштами НОКу, передбачені для виплати компенсацій спортсменам 

за високі спортивні результати, тобто це не гроші ВФУ; при цьому виділені 

НОКом цільові кошти можна компенсувати спортсменам тільки за результати 

виступів в олімпійських класах. Після тривалого обговорення та враховуючи 

ситуацію, яка склалась, було запропоновано частково задовольнити заяви усіх 

спортсменів на відшкодування витрат у загальному розмірі 45000 грн. в рівних 

долях. З огляду на те, що компенсація спортсменам класу «Кадет» неможлива за 

рахунок цільових коштів НОКу запропоновано доручити виконавчому 

директору ВФУ віднайти кошти для виплат спортсменам-призерам у загальній 

сумі 45000 грн.  

Насамкінець члени Президії звернули увагу на те, що питання про 

відшкодування коштів вирішується некоректно. В даній ситуації показані високі 

спортивні результати і не викликає сумнівів питання про компенсацію витрат, 

хоча спортсмени заздалегідь не домовляючись про компенсацію поїхали на 

змагання. Звісно, в різних країнах існує практика компенсацій, але немає 

випадків, щоб не було розроблено умов та механізмів компенсації. Зокрема, коли 

спортсмени їдуть на змагання з розрахунком на компенсацію коштів, то вони 

звертаються до повноважної організації перед поїздкою та зазначають 

відповідний спортивний результат, який буде досягнуто, відповідно, беруть на 

себе певні зобов’язання. Так, якщо результат буде досягнуто, то питання щодо 

компенсації розглядається. В цій ситуації також виключається можливість 

звертатись стосовно компенсації просто за фактом участі у чемпіонатах 

незалежно від результатів. 

Тому ВФУ необхідно розробити механізм таких компенсацій, визначити 

перелік умов та змагань, коли компенсації можуть бути надані та що треба 

зробити заявникам для того, щоб ВФУ розглянула питання про компенсацію. 

Також, у випадку попереднього звернення з даного приводу ВФУ зможе 
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командирувати спортсменів і відповідно будуть формальні підстави 

компенсувати їм кошти. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Компенсувати, як виняток, спортсменам-призерам чемпіонату Європи у 

класі «470» серед юніорів (11.08.2014 – 18.08.2014, м. Гдиня, Польща) 

та чемпіонату світу у класі «Кадет» серед юніорів (14.08.2014 – 

22.08.2014, м. Веймут, Великобританія) на підставі отриманої звітності 

витрати на участь у змаганнях у загальному розмірі 45000 грн. 

2. Доручити виконавчому директору ВФУ віднайти кошти у загальній 

сумі 45000 грн. та відшкодувати фінансові затрати екіпажу – чемпіонам 

Європи Кисельовій Анні та Красько Анастасії (клас «470») у сумі 

22500 грн. та екіпажу – срібним призерам чемпіонату світу Львову 

Ігорю та Кульбашній Марії (клас «Кадет») у сумі 22500 грн. 

3. Доручити виконавчому директору ВФУ розробити Положення про 

компенсацію витрат спортсменам з визначенням механізму компенсації, 

необхідних умов для виконання спортсменами та переліку змагань, за 

які будуть виплачуватись компенсації; винести його на розгляд та 

затвердження Президії ВФУ. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного  

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ВИТРАТ ВФУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗА РАХУНОК СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ 

Доповідач – П. Романенко 
  

Виконавчий директор ВФУ проінформував присутніх про те, що на 

сьогоднішній день досі відсутнє фінансування головних українських змагань 2014 

року які мають фінансуватись Міністерством молоді та спорту України. З огляду 

на таку ситуацію яка склалась, організація та проведення змагань відбуваються за 

рахунок стартових внесків. Отже, запропоновано надати дозвіл використовувати 

стартові внески на організацію та проведення змагань, на яких вони зібрані. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Дозволити виконавчому директору Вітрильної федерації України 

використовувати стартові внески на організацію та проведення змагань, 

на яких вони зібрані. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного  

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-

ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Доповідач – П. Романенко 
  

П. Романенко проінформував присутніх про те, що чергові вибори президента 

та керівних осіб ВФУ мають відбутись у травні 2015 року. Згідно регламентуючих 

документів Рада ВФУ не менше ніж за 6 місяців повинна затвердити Виборчу 

Комісію, яка буде займатись оформленням усіх необхідних документів. Дана 

комісія, зокрема, приймає протоколи від територіальних осередків щодо висування 

кандидатур на керівні посади ВФУ. Також дана комісія складає списки членів 

ВФУ, які своєчасно сплатили членські внески і відповідно мають право голосу та 

визначає кількість голосів від територіальних осередків. Виборчі бюлетені зі 

списком кандидатів та затверджені загальні списки виборців мають бути 

сформовані та надіслані територіальним осередкам для проведення голосування не 

пізніше ніж за 2 місяці до дати виборів. Таким чином вищезгадану виборчу комісію 

необхідно утворити рішенням Ради ВФУ не пізніше 7 листопада 2014 року. 

  

Інформацію прийнято до відома.  

Ухвала з даного питання не виносилась. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного  

РІЗНЕ 

6.1. Про внесення змін до календаря змагань на 2014 рік 

(С. Щербаков) 

 

Від спортсменів класу «Зірковий» надійшла пропозиція провести чемпіонат 

України у класі «Зірковий» разом з чемпіонатом України в олімпійських 

номерах програми. 

Асоціація класу візьме участь у забезпеченні суддівства, а змагання буде 

проводитись паралельно з програмою чемпіонату України в олімпійських 

номерах програми із спільним забезпеченням та організацією змагань. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести Відкритий чемпіонат України в класі «Star» (09-12 жовтня 

2014 року, м. Севастополь) у м. Київ та проводити його разом з 

чемпіонатом України в олімпійських номерах програми (особисто-

командний залік), який має відбутись 30.09 – 06.10.2014 року (яхт-клуб 

КПДЮ «Юніор», Київське водосховище). 

2. Внести відповідні зміни у Календар змагань ВФУ на 2014 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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6.2. Інформація про додаткові заявки українських спортсменів у 

класі «Лейзер» на участь у чемпіонаті світу ISAF 2014 року в 

м. Сантандер, Іспанія (С. Щербаков). 

 

С. Щербаков проінформував присутніх про те, що на чемпіонат світу ISAF 

2014 в м. Сантандер, Іспанія, від України було подано 2 додаткові заявки на 

участь у класі «Лейзер» на розгляд адміністрації змагань, оскільки є близько 10 

вільних місць. Організатори самі визначать, хто буде допущений, адже всього 

подано біля 40 заявок з усього світу, в тому числі від України подано двох 

спортсменів: Георгія Пачеса та Дениса Сайдукова. 

Асоціація класу «Лейзер» просить Президію ВФУ надати дозвіл на участь у 

чемпіонаті світу ISAF 2014 у класі «Лейзер» Георгію Пачесу та Денису 

Сайдукову у разі, якщо українські спортсмени будуть допущені до цих змагань. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Дозволити спортсменам Георгію Пачесу та Денису Сайдукову взяти 

участь у чемпіонаті світу ISAF 2014 за додатковими місцями у класі 

«Лейзер». 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


