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Олександр ЗАЙЦЕВ Секретар ВФУ 
Олексій КОВАЛЬОВ член Президії 
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ  член Президії 
Євген МОЙСЕЄНКО  член Президії  
Мартін НАНН  член Президії 
Марк РАЙТ  член Президії 

Запрошені: 
Сергій Пічугін Головний тренер Національної збірної команди 

 
Президія розпочала роботу у складі 8-ти членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму 
дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного, Після обговорення 
ухвалено наступний Порядок Денний наради. 

 
Порядок Денний 

1.ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ 
Доповідач Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ 

2.ПРО СТАН СПРАВ З ЕКВАЙРИНГОМ (реєстрація та сплата внесків через інтернет)  
Доповідач Євген МОЙСЕЄНКО 

3.ЗВІТ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО СИТУАЦІЇ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
Доповідач Сергій ПОЛІЩУК 

4. РІЗНЕ 
4.1 Про дозвіл на перехід Анастасії Красько 
4.2 Про виступ М.Оберемка на Олімпіаді за збірну Росії 
4.3 Discussion of the relevance of ISAF Category 4 as a basis for regattas 
4.4 Інформацію щодо Закону України «Про внутрішній водний транспорт».  
4.5 Інформація головного бухгалтера ВФУ щодо коштів на рахунку. 
4.6 Лист Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту. 
4.7 Про зміну назви «Національні правила вимірювання» у різних редакціях  

 



Перед початком роботи Президія вшанувала хвилиною мовчання пам'ять Командора КМКЯК 
Олексія Левіна, який трагічно загинув напередодні, 18 березня 2016. 
 
Далі у режимі наради Сергієм Пічугіним обговорено стан справ з переходом спортсменів України до 
Росії та позицію НОК України щодо цього питання. Після цього Президія працювала за затвердженим 
одноголосно Порядком Денним, який наведено вище. 
 
Слухали Питання Перше Порядку Денного 
ПРО ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ВФУ  
Доповідач – Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ 
Обговорено підготований відповідно до ухвали попередньої ухвали Президії текст нової редакції 
Статуту ВФУ як громадської організації. Висловлено окремі зауваження та побажання щодо змісту 
окремих положень Статуту. Після детального обговорення запропоновано опрацювати наданий текст 
проекту з урахуванням висловлених побажань та зауважень, оприлюднити його на сайті ВФУ та 
надіслати для обговорення до Територіальних федерацій. 
Пропозиції ухвалено одноголосно 
Ухвалили: 

1. Доопрацювати до 25 березня 2016 року розглянутий проект Статуту ВФУ. 
2. Надати Сергію ПІОНТКОВСЬКОМУ копію Договору між ВФУ та Мінмолодьспортом 

України. 
3. Опрацьований проект Статуту оприлюднити на сайті ВФУ та розіслати до 

Територіальних федерацій для обговорення. 
4. Встановити граничний термін надходження пропозицій та зауважень від 

Територіальних федерацій – 31 травня 2016 року. 
5. Пропозиції та зауваження до Проекту Статуту мають бути оформлені протоколом 

загальних зборів та засвідчені і підписані Керівною особою Територіальної 
федерації. 

 
Слухали Питання Друге Порядку Денного 

ПРО СТАН СПРАВ З ЕКВАЙРИНГОМ (реєстрація та сплата внесків через інтернет) 
Доповідач – Євген МОЙСЕЄНКО 

Присутні члени Президії ознайомлені зі станом справ з підготовки запровадження внесення членських 
та інших внесків до ВФУ через інтернет. Це має сприяти підвищенню якості обліку надходження 
коштів та їх прозорому використанню. Повідомлено про результати зустрічі доповідача з Виконавчим 
директором та бухгалтером ВФУ з порушеного питання, на якій було обговорено необхідні дії щодо 
укладання договору з еквайрінгу з АТ «Ощадбанк». Обговорено також лист бухгалтера ВФУ з 
переліком застережень з її боку щодо запровадження такою процедури отримання внесків. В 
обговоренні зазначено, що запровадження еквайрінгу – це проведення розрахунків на сучасному рівні 
і цілком відповідає баченню шляхів розвитку ВФУ. Для остаточного вирішення питання запропоновано 
провести 22 березня 2016 р. робочу нараду, до участі у якій запросити членів Президії Родіона Луку, 
Євгена Мойсеєнкова, Сергія Поліщука та Виконавчого директора і бухгалтера ВФУ, а також 
зобов’язати бухгалтера та Виконавчого директора укласти договір з еквайрінгу з АТ «Ощадбанк» до 
04 квітня 2016 р.  
Пропозиції ухвалено одноголосно 
Ухвалили: 

1. Провести 22 березня 2016 р робочу нараду зазначених вище членів Президії з 
Виконавчим директором та бухгалтером ВФУ щодо запровадження еквайрінгу. 

2. До 25 березня 2016 р. доручити бухгалтерові з’ясувати статус грошових надходжень 
саме як членських внесків. 

3. Зобов’язати Виконавчого директора та бухгалтера укласти договір про еквайринг з 
АТ «Ощадбанк» до 04 квітня 2016 р. 

 
Слухали Питання Третє Порядку Денного 
ЗВІТ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО СИТУАЦІЇ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
Доповідач Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні проінформовані про результати роботи і висновки Робочої групи, яка була утворена ухвалою 
Президії на попередньому засіданні, у складі Сергія Поліщука, Сергія Щербакова та Павла 
Романенка, щодо ситуації з територіальним осередком в Одеській області. Після всебічного 
обговорення документів, наданих Робочою групою та розгляду її рекомендацій, Президії 
запропоновано ухвалити наступне:  

1.   Вважати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту, як територіального 
осередку ВФУ в Одеській області завершеними 31 грудня 2015 року. 



2.   Надати статус територіального осередку ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна федерація 
Одеської області» з 20.03.2016 року. 

3.   Винести на затвердження Ради ВФУ документи, що регламентують діяльність ГО «Вітрильна 
федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ. 

4.   О. Зайцеву до 25.03.2016 р оновити на сайті ВФУ інформацію про осередок ВФУ в Одеській області. 
5.   П. Романенку надіслати лист до Управління сім’ї, молоді та спорту Одеської ОДА з рекомендаціями 

ВФУ щодо співпраці з офіційним територіальним осередком ВФУ в Одеській області. 

Кожна з зазначених пропозицій виносилася на голосування окремо і була ухвалена одноголосно  
Ухвалили: 

1. Вважати повноваження Одеської обласної федерації вітрильного спорту, як 
територіального осередку ВФУ в Одеській області завершеними 31 грудня 2015 року. 

2. Надати статус територіального осередку ВФУ в Одеській області ГО «Вітрильна 
федерація Одеської області» з 20.03.2016 року. 

3. Винести на затвердження Ради ВФУ документи, що регламентують діяльність ГО 
«Вітрильна федерація Одеської області» як територіального осередку ВФУ. 

4. Секретареві Олександру Зайцеву до 25.03.2016 р привести у відповідність з 
ухваленим інформацію на сайті ВФУ про осередок ВФУ в Одеській області. 

5. Виконавчому директорові Павлу Романенку надіслати до Управління сім’ї, молоді та 
спорту Одеської ОДА лист з рекомендаціями ВФУ щодо співпраці з визнаним 
офіційним територіальним осередком ВФУ в Одеській області – ГО «Вітрильна 
федерація Одеської області» 

 
Слухали Питання Четверте Порядку Денного 
РІЗНЕ  

4.1. Про дозвіл на перехід Анастасії Красько 
Доповідач Сергій ПІЧУГІН 
Доповідач проінформував присутніх про лист-звернення  Анастасії Красько, що з огляду на сімейні 
обставини, вона звертається до ВФУ з проханням про дозвіл переходу до Збірної команди Німеччини. 
Анастасія Красько перебувала у складі штатної команди національної збірної команди України з вітрильного 
спорту з  2010 року по 01 лютого 2016 р. і виступала у олімпійському класі яхт "470" шкотовою в екіпажі 
Кисельової Анни. За цей час цей екіпаж ставав неодноразово чемпіонами України в класі "470" серед жінок, 
був абсолютними чемпіонами України в цьому класі, у 2013 році – срібними призерами чемпіонату світу та 
чемпіонами Європи серед юніорів, на етапі Кубку світу "Призи Принцеси Софії" серед дорослих зайняв 6 
місце, у 2014 році – чемпіонами Європи серед юніорів. Ці результати стали найкращими серед спортсменів з 
вітрильного спорту за часи незалежної України в змаганнях серед юніорів на міжнародній арені. У 2013 році 
спортсменці Красько Анастасії було присвоєно спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного 
класу". За весь час знаходження у складі національної збірної команди України підготовка спортсменки в 
основному здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету. Наразі спортсменка Красько Анастасія 
планує брати участь у ліцензійних змаганнях "Призи Принцеси Софії" (26.03-02.04.2016, м. Пальма де 
Майорка) за збірну Німеччини. Запропоновано надати такий дозвіл без компенсації з боку німецької сторони. 
Ухвалено одноголосно 

Ухвалили: 
1. Зазначити, що ВФУ не заперечує проти переходу Анастасії Красько до Збірної команди 

Німеччини і надає свій дозвіл про це, без вимог щодо компенсацій з боку Німеччини. 
2. Повідомити про такий дозвіл всіх зацікавлених осіб. 

 

4.2 Про виступ М.Оберемка на Олімпіаді за збірну Росії 
Доповідач Сергій ПІЧУГІН 
У березні 2016 виконком МОК дозволив Оберемко представляти Росію на літніх Олімпійських іграх 2016 в 
Ріо-де-Жанейро. Цей дозвіл йому надано, незважаючи на неодноразові заперечення з боку ВФУ та НОК 
України. Після обговорення запропоновано доручити Сергію Чорному та Мартіну Нанну підготувати лист до 
НОК, МОК та ISAF з обгрунтованою позицією ВФУ щодо заперечення такого рішення. Обговорено також 
отримання Україною ліцензії для участі в Олімпіаді у класі вітродощок RSX та прогнози на отримання 
ліцензій в інших класах. Побіжно Сергій Пічугін повідомив про намір звільнення з 04 квітня 2016 р. з посади 
Головного тренера Національної збірної команди України з вітрильного спорту. Запропоновано заслухати 
його звіт за час роботи Головним тренером на наступному засіданні Президії.  
Пропозиції ухвалено одноголосно. 
Ухвалили: 

1. Доручити Сергію Чорному та Мартіну Нанну підготувати лист до НОК, МОК та ISAF з 
обгрунтованною позицією ВФУ щодо заперечення такого рішення. 

2. Заслухати на наступному засіданні Президії звіт Головного тренера Збірної команди 
України Сергія Пічугіна за час його роботи. 

4.3 Discussion of the relevance of ISAF Category 4 as a basis for regattas - Обговорення 
актуальності категорії 4 ISAF в якості основи для регат 

Доповідач – Мартін НАНН 
 



Питання порушено Мартіном Нанном. Зазначено, що більшість яхт, які беруть участь в крейсерських 
змаганнях в Україні не відповідають за спорядженням вимогам крейсерських перегонів категорії 4. Після 
обговорення запропоновано отримати рекомендації Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України з 
цього питання та  створити Робочу групу у складі Олександра Ткача, Сергія Щербакова, Сергія Пічугіна, 
Сергія Поліщука та Мартіна Нанна. Звіт Робочої групи заслухати на наступному засіданні Президії 
Пропозиції ухвалено одноголосно. 
Ухвалили: 

1. Отримати рекомендації Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України з цього 
питання 

2. Створити Робочу групу у складі Олександра Ткача, Сергія Щербакова, Сергія Пічугіна, 
Сергія Поліщука та Мартіна Нанна. 

3. Заслухати звіт Робочої групи на наступному засіданні Президії. 

 
4.4 Інформацію щодо Закону України «Про внутрішній водний транспорт».  

Питання перенесено на наступне засідання Президії 

4.5 Інформація головного бухгалтера ВФУ щодо коштів на рахунку. 
Лист розглянуто і взято до уваги. Ухвала не виносилася 

4.6 Лист Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту. 
Доручити Київському Перегоновому клубу підготувати відповідь. 

4.7 Про зміну назви «Національні правила вимірювання» у різних редакціях. 
Передати повноваження щодо вирішення цього питання до ВКПСУ. Результати заслухати на 
наступному засіданні Президії 
 
Наступне засідання призначити на 23 квітня 2016 р. Про місце і час засідання буде повідомлено 
окремо. 
 

 

Президент ВФУ 

 

Родіон Лука 

Секретар ВФУ 

 

Олександр Зайцев 

 


