
18 березня 2016 р.  м.Київ 
До ВФУ надійшло звернення ініціативної групи представників Одеської обласної 
федерації вітрильного спорту в якому йшлося про те, що в березні місяці 2015 року 
збіг термін на який були обрані керівні особи федерації. 

У часі роботи «робочої групи ВФУ» у складі: 
• Президент ВФУ 
• віце президент 
• Секретар  
• Виконавчий директор 
• Працівники відділу вітрильного спорту Мінмолодьспорту  

09 листопада 2015р. це звернення було розглянуто  
Віце президент Поліщук С.Ф. зателефонував Червякову С.Р. і попередивши про 

те, що вімкнено голосний зв'язок попросив надати інформацію про повноваження 
керівних осіб. У часі розмови нас запевнили, що найближчим часом, день або два, 
буде надіслано протокол рішення ООФВС про подовження повноважень керівних 
осіб до виборів які призначені на грудень 2015 року. Оскільки на 16 листопада ніяких 
документів не надходило: ВФУ своїм листом №127 від 16.11 2015р просило 
надіслати протокол рішення керівних органів Одеської обласної федерації 
вітрильного спорту стосовно повноважень ООФВС після закінчення терміну на який 
їх було обрано. 

У відповідь надійшов лист №097/11/15 від 17 листопада 2015. В якому було 
зазначено, що у березні місяці 2015 року було вирішено провести звітно-виборчу 
Конференцію ООФВС після закінчення спортивного сезону та продовжити 
повноваження членів президії ООФВС до кінця поточного року. В листі не зазначено 
ким саме і на яких підставах приймалось рішення по подовженню повноважень. 
При проведенні Президії ВФУ 19 лютого 2016року Віце Президент Поліщук С.Ф. 
поінформував членів президії про ситуацію яка склалась в Одесі. Президія ВФУ 
своїм рішенням призначила робочу групу для розгляду ситуації в Одеській області. 
До складу групи увійшли: 

Поліщук С.Ф. 
Щербаков С.Б. 
Романенко П.Д. 
 

На адресу ВФУ надійшов лист від ООФВС № 018/02/2016р. від 29 лютого 2016 року. 
Цим листом ООФВС інформує ВФУ про те, що 27 лютого 2016 року відповідно до 
рішення розширеної Президії ООФВС (орган який не зазначений в жодних 
документах) була проведена звітно-виборча конференція. В листі нас поінформували 
про обрання нового керівного складу федерації. 
 У робочої групи виникли питання щодо документального підтвердження процесу 
організації і проведення виборів. Робоча група своїм листом №40 від 04 лютого 2016 
року попросила надіслати наступні документи: 

1. Витяг з протоколу про склад і повноваження розширеного президіуму. 
2. Статут ООФВС затверджений відповідно до вимог чинного законодавства. 
3. Протокол рішення про проведення звітно виборчої Конференції. 
4. Положення про вибори. 
5. Протокол про призначення складу виборчої комісії. 
6. Протокол про призначення складу лічильної комісії. 
7. Реєстр виборців, з зазначенням кількості голосів кожного. 
8. Звіт ревізійної комісії за звітний період. 
9. Протокол звітно-виборчої конференції ООФВС. 

Додаток 1 
ЗВІТ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО СИТУАЦІЇ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 



14 березня на адресу ВФУ були надіслані документи з м.Одеси які 16 березня 2016 
року були розглянуті робочою групою. У часі розгляду встановлено наступне. 
1.  Витяг з протоколу про склад 

і повноваження 
розширеного президіуму. 

Інформація відсутня. Питання повноваження 
Президії на період з березня 2015 р. по 
березень 2016 р. поставлене на голосування 
Конференцією 27 лютого 2016. Надання 
легітимності заднім числом. 

2.  Статут ООФВС 
затверджений відповідно до 
вимог чинного 
законодавства. 

Статут зареєстрований у 1996 році, не 
приведений у відповідність до вимог ВФУ, 
відповідно до рішення Ради ВФУ 2004 року. 
Положення про діяльність Одеської федерації 
погоджене з ВФУ у 2009 році, але так і не 
зареєстроване в органах юстиції.  

3.  Протокол рішення про 
проведення звітно виборчої 
Конференції. 

 
Наявний 

4.  Положення про вибори. Наявне, не відповідає положенням ВФУ.  
5.  Протокол про призначення 

складу виборчої комісії. 
Відсутній 

6.  Протокол про призначення 
складу лічильної комісії. 

Наявний 

7.  Реєстр виборців, з 
зазначенням кількості 
голосів кожного. 

 
Відсутній 

8.  Звіт ревізійної комісії за 
звітний період. 

Відсутній 

9.  Протокол звітно-виборчої 
конференції ООФВС 

Наявний, але не надає коректної інформації 
про Конференцію. 

 
Висновки робочої групи: 
Вибори проведені з грубими порушеннями: 

• Терміни проведення Конференції перенесені практично на цілий рік. 
• Рішення про проведення Конференції прийнято 19 листопада 2015 року. 
• Положення про вибори не регламентує ким, на які посади висуваються 

кандидати, критерії їх включення до виборчого бюлетеня. 
• Легітимність Президії на період з моменту закінчення її повноважень в березні 

2015 року до моменту проведення Конференції 27 лютого 2016року, заднім 
числом проголосована Конференцією 27 лютого 2016.  

• Рішення Конференції, що до її діяльності базується на Статуті 1996 року, який 
не відповідає вимогам ВФУ, та не приведений у відповідність до вимог ВФУ, 
відповідно до рішення Ради ВФУ 2004 року 

• Відсутні списки виборців із зазначенням кількості голосів, відповідно їх 
Положення про вибори. 

• Відсутня будь яка інформація про звіт та легітимність ревізійної комісії. 
• Зазначена у протоколі Конференції кількість членів Одеської федерації (які 

мають право голосу) не співпадає зі списками членів Одеської федерації які 
мали право голосу при обранні Президента ВФУ. 

• ВФУ не заперечувала проти подовження повноважень Президії Одеської 
федерації до кінця 2015 року у разі надання ними надання відповідних 
документів. 

На 31 грудня 2015 року жодного документу який би врегульовував легітимність 
Одеської федерації до ВФУ не надходило. Таким чином вважаємо, що Одеська 
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