
Протокол № 95 

 

Засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 10 квітня 2012 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. Поліщук – віце-президент ВФУ, Командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

В. Майоров – член президії ВФУ,  Головний тренер Збірної команди 

України; 

В. Колобов – член президії ВФУ, Київська обласна ФВС; 

С. Червяков передав право голосу В. Гуреєву; 

О. Комар передав право голосу В. Гуреєву; 

А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 8 голосів. 

 

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

повноважним. 

 

Запрошені: 

С. Чорний – голова Спортивного комітету ВФУ; 

П. Романенко – виконавчий директор ВФУ; 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Про результати виступу збірної команди України з вітрильного спорту на 

міжнародних змаганнях «Кубок принцеси Софії» (Іспанія) та заходи стосовно 

виконання завдань щодо отримання запланованих ліцензій на Олімпійські 

ігри (В. Майоров, С. Чорний). 

2. Питання щодо удосконалення роботи Кваліфікаційного комітету ВФУ 

(С. Поліщук). 

3. Подання ВФУ щодо методики формування штатної збірної команди України 

з вітрильного спорту (В. Майоров, С. Чорний). 

4. Різне. 



 Клопотання про надання стипендії спортсменам (П. Романенко). 

 Щодо неналежного дотримання термінів публікацій положень про 

змагання (С. Поліщук). 

 Про положення про Спортивний комітет ВФУ (С. Чорний). 

 Про склад Спортивного комітету ВФУ (С. Чорний). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З 

ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ «КУБОК 

ПРИНЦЕСИ СОФІЇ» (ІСПАНІЯ) ТА ЗАХОДИ СТОСОВНО ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ ЩОДО ОТРИМАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА 

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 

Доповідач – В. Майоров, С. Чорний 

 

В процесі обговорення було окреслено, що існують такі проблеми, як 

невідповідальне ставлення тренерів та спортсменів до своєї діяльності; два 

екіпажі збірної України займають останні місця в турнірній таблиці на Пальмі, 

жоден екіпаж, крім Борисова не потрапив в «Золотий флот». Тренери не 

виходять на воду. Вбачається безвідповідальне ставлення людей до своєї роботи. 

Було запропоновано розробити методи, які допоможуть у досягненні 

поставленої раніше мети стосовно результатів змагань. За результатами зимової 

підготовки є зауваження до одного з  екіпажів, який взагалі нічого не придбав в 

плані підготовки після трьох зборів. 

Далі було обговорення стосовно того, що зробили за минулий рік і що 

планується робити в наступному році та чи вистачить на це фінансів для того, 

щоб формувати молодь. На скільки бачення олімпійської збірної підкріплене 

фінансовим  ресурсом. Необхідно вирішити, чи є необхідність обмежити 

фінансові ресурси, якими ВФУ володіє на сьогодні. Можливо, необхідно 

витратити більше фінансів на ті номери програми, які принесуть результат, тобто 

раціоналізувати підхід. Для контролю бюджету можна поставити умови перед 

командами про плани, які повинні бути виконані і тоді буде можливість 

підвищити фінансування. Ці плани повинні бути затверджені та оприлюднені, а 

зі сторони ВФУ необхідно розробити механізм, завдяки якому можна буде 

контролювати правильність виконання планів.  

С. Машовець звернув увагу на наступні дані за результатами Чемпіонату 

світу в Австралії: Журавльов зайняв 62 місце із 80 (77% учасників), Коломієць 

35 місце із 45 (73% учасників), Гуреєв 26 місце із 41 (63% учасників), Ісаков 93 

місце із 147 (63% учасників), Кудряшов 128 із 147.  

Далі було обговорення про прийняте рішення ВФУ про фінансування 

екіпажів на участь у змаганнях в Австралії. Були сподівання, що вони привезуть 

ліцензію. Для того щоб щось змінювати, необхідна абсолютна конкретика на 

певний екіпаж. Або необхідно змінити директиву. Тому перед кожною поїздкою 

повинне бути точне формулювання задачі, тому що через її відсутність 



спортсмени лише витрачають державний бюджет, а результату немає. Кожен 

спортсмен повинен знати свою відповідальність за невиконання плану. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Враховуючи регулярне невиконання планів, великі розбіжності та 

конфлікти в екіпажі, що призводить до явної відсутності перспектив 

завоювання олімпійської ліцензії, тимчасово відсторонити від фінансового 

забезпечення екіпаж В. Мошковського та С. Поліщука у класі 470 

чоловіки. 

2. Доручити С. Чорному мінімізувати фінансові втрати стосовно проведених 

передоплат на стартові внески, проживання, і т.п. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного 

ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ ВФУ 

Доповідач – С. Поліщук 

 

Заслухали віце-президента ВФУ, Командора Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України (ВКПСУ) С. Поліщука. 

Він зазначив, що на Президії ВФУ від 23.02.2012 було прийнято рішення 

доручити Кваліфікаційному комітету ВФУ розглянути до 12.03.2012р. проект 

«Положення про Кваліфікаційний комітет ВФУ», опрацювати його та дати свій 

висновок стосовно шляхів його удосконалення або щодо питань, які не були 

враховані, для затвердження цього Положення на наступній Президії ВФУ, а 

також, доручити Кваліфікаційному комітету ВФУ впродовж 1 місяця розробити 

план роботи з переліком заходів, строків їх реалізації та відповідальних 

виконавців щодо удосконалення роботи Кваліфікаційного комітету ВФУ та 

Кваліфікаційного комітету ВКПСУ, а також удосконалення регламентуючих 

документів у відповідності до сучасних європейських вимог та вимог ISAF. 

Відповідно до рішення наради від 19.03.2012 з приводу виконання 

вищезазначених ухвал Президії ВФУ було створено Комісію ВФУ по діяльності 

Кваліфікаційного комітету ВФУ у складі С. Чорного, Г. Голембієвського, 

Ю. Даценка та С. Поліщука. На доручення Президента ВФУ Г. Голембієвським 

було складено список документів, які відсутні та необхідні для діяльності 

Кваліфікаційного комітету ВФУ. 

Далі було зазначено, що Ю. Даценку було надано на погодження проект 

«Положення про Кваліфікаційний комітет ВФУ», розроблений ВКПСУ для того, 

щоб голова Кваліфікаційного комітету ВФУ В. Касьянов та Ю. Даценко 

висловили свої зауваження, оскільки виявилось, що чинного «Положення про 

Кваліфікаційний комітет ВФУ» немає і робота даного комітету юридично не 



регламентована. Нажаль, впродовж 1,5 місяця жодних зауважень та пропозицій 

не було отримано. Таким чином, Г. Голембієвський за погодженням з ВКПСУ 

розробив пропозиції щодо подальшої роботи Кваліфікаційного комітету ВФУ, 

зокрема, як оптимально модернізувати роботу даного комітету.  

Також, було зачитано лист до Президії ВФУ та до ВКПСУ від Президента 

Вітрильної федерації Харківської області Ю. С. Сухоноса з приводу роботи 

Кваліфікаційного комітету ВФУ. Ю. Сухонос звертає увагу, що впродовж 2011 

року він неодноразово піднімав на Президії ВФУ проблемні питання, які 

стосувались Кваліфікаційного комітету ВФУ, але до цього часу вони досі не 

вирішені. Це, зокрема, питання щодо співпраці із судновими інспекціями та 

стосовно порядку присвоєння звання яхтового стернового та щодо бланків 

оформлення. Він зазначив, що на сьогодні системних відносин між судновою 

інспекцією та ВФУ не існує. У царині видачі свідоцтв з присвоєння розрядів 

юних стернових, яхтових стернових 3 класу і т.п. зараз відбувається повний 

безлад та безконтрольність з боку ВФУ. Зокрема, в Харківській області багато 

випадків несанкціонованої видачі таких свідоцтв невідомими підприємствами 

під егідою ВФУ. Стосовно реєстру спортсменів, які отримали кваліфікаційні 

документи він зазначив, що централізованого реєстру та обліку немає. Також 

було окреслено й інші проблеми стосовно кваліфікаційних документів, які, 

наразі, доходять до парадоксальних ситуацій. 

Таким чином, Ю. Сухонос підсумував, що за три роки від створення 

регіональних кваліфікаційних комісій ВФУ накопичилось багато негативу 

стосовно роботи Кваліфікаційного комітету ВФУ, а отже, не можна залишити 

питання щодо подальшої роботи Кваліфікаційного комітету ВФУ не вирішеним. 

Далі Президент ВФУ В. Гуреєв зауважив, що складається враження про 

відсутність Кваліфікаційного комітету ВФУ. Він спілкувався з приводу роботи 

Кваліфікаційного комітету ВФУ с головою комітету В. Касьяновим, який 

звернув увагу на особисту зайнятість та брак часу щодо вирішення нагальних 

проблем. 

С. Поліщук також відмітив існування конфліктних ситуацій у складі 

Кваліфікаційного комітету ВФУ, зокрема, Г. Голембієвського як члена 

Кваліфікаційного комітету ВФУ жодного разу не було запрошено на засідання 

комітету та не було надано можливості проголосувати за жодне рішення. 

У підсумку, С. Поліщук надав на розгляд Президії ВФУ пропозиції ВКПСУ 

згідно Угоди про партнерство та співробітництво між ВФУ та ВКПСУ від 

28.10.2011р. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити С. Машовцю опрацювати надані ВКПСУ пропозиції, зокрема, 

щодо проведення змін у персональному складі Кваліфікаційного комітету 

ВФУ, залучення до цього комітету провідних фахівців з підготовки 

кваліфікованих яхтсменів, інших фахівців, які матимуть змогу постійно 

працювати в цьому комітеті та надати свої рекомендації з цього приводу. 



2. Доручити С. Машовцю опрацювати проект «Положення про 

Кваліфікаційний комітет ВФУ» та інші запропоновані ВКПСУ необхідні 

документи щодо діяльності Кваліфікаційного комітету ВФУ та винести їх 

на розгляд та затвердження на наступній Президії ВФУ. 

3. Розглянути звіт роботи Комісії ВФУ по діяльності Кваліфікаційного 

комітету ВФУ у присутності чинного персонального складу 

Кваліфікаційного комітету ВФУ та складу комітету, який буде подаватись 

на затвердження Президії ВФУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного 

ПОДАННЯ ВФУ ЩОДО МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ 

ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 

Доповідач – В. Майоров, С. Чорний 

 

Члени Президії заслухали В. Майорова з цього питання.  

Було зазначено, що Президія ВФУ прийняла положення, згідно якого відбір 

у збірну команду України з вітрильного спорту відбувається згідно рейтингу 

ВФУ. Зараз Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України готує своє 

загальне положення про формування збірної команди України. 

Під час подачі в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України на 

затвердження порядку формування штатної та національної збірної команди 

України, який було затверджено Президією ВФУ, було виявлено, що 

міністерство розробило та керується власним документом щодо формування 

збірних команд з усіх видів спорту на 2012 рік. В цьому документі було 

визначено ряд змагань, критерії результатів цих змагань, і за цими результатами 

має формуватись збірна команда. 

Ці критерії зовсім не підходять для застосування у вітрильному спорті. 

Таким чином, необхідно звернутись до Міністерства з листом, в якому описати 

ситуацію, що склалась та зробити зміни у формування штатної та національної 

збірної команди України на 2012 виключно для вітрильного спорту. Отже, 

потрібно, щоб рейтинг ВФУ затвердити в Міністерстві освіти і науки, молоді та 

спорту України, тобто щоб його визнали на рівні Міністерства.  

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести проект про рейтинг ВФУ на розгляд Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного 

РІЗНЕ 

4.1. Клопотання про надання стипендії спортсменам (П. Романенко). 

 Члени Президії заслухали П. Романенка з цього питання. 

Від доповів, що спортсмени Р. Лука та Г. Леончук закінчили активно 

виступати та брати участь в тренувальному та змагальному процесі, 

у зв’язку з чим, раніше призначена їм стипендія за результати 

показані на Олімпійських іграх та Чемпіонаті світу перестає їм 

виплачуватись. Вони просять ВФУ подати клопотання про 

призначення їм стипендії як заслуженим спортсменам, які закінчили 

свою активну діяльність.  

Ухвалили: 

1. Подати клопотання від ВФУ про призначення Р. Луці та 

Г. Леончуку стипендії як заслуженим спортсменам, які закінчили 

свою активну діяльність. 

 Ухвала винесена одноголосно. 

4.2. Щодо неналежного дотримання термінів публікацій положень 

про змагання (С. Поліщук). 

 Члени Президії заслухали С. Поліщука з цього питання. 

 Згідно рішення Президії ВФУ, положення про змагання має бути 

опубліковано за два місяці до цього змагання. Серед крейсерських 

змагань ВФУ, які внесені до Календаря змагань ВФУ на 2012 рік, є 

три регати, які не виконали вищезазначену вимогу. Серед змагань, 

які прострочили публікацію положення про змагання регата 

Канівського водосховища та Winmaster regatta, регата «Кубок 

Вадима Гетьмана». Після того, як ВКПСУ розіслав листи 

повноважним організаторам щодо цього питання, вони опублікували 

свої положення про змагання, окрім регати Winmaster regatta. 

Далі С. Поліщук звернувся до В. Колобова і передав йому офіційного 

листа від ВКПСУ щодо недотримання вимог про своєчасну 

публікацію положення про змагання Winmaster regatta. 

В. Колобов зауважив, що це порушення має місце і будуть вжиті всі 

заходи щодо вирішення цього питання. 

Далі С. Поліщук запропонував затвердити наступне рішення 

Президії про те, якщо повноважним організатором змагання будуть 

порушені терміни публікації положення про це змагання та після 

проведення цього змагання у місячний термін він не надасть звіт у 

Комітет по проведенню змагань ВФУ про проведене змагання, не 

включати це змагання у Календар змагань ВФУ на наступний рік 

через порушення вищезазначені порушення.  

Ухвалили: 

1. Розглядати на Президії ВФУ випадки порушень повноважними 

організаторами змагань термінів публікації положень про змагання 

та надання звітів про проведені змагання у Комітет по проведенню 

змагань ВФУ та шляхом голосування не включати ті змагання у 



Календар змагань ВФУ на наступний рік, які проводяться з 

вищезазначеними порушеннями. 

 Ухвала винесена одноголосно. 

4.3. Про положення про Спортивний комітет ВФУ (С. Чорний). 

 С. Чорний доповів про виконання рішення Президії ВФУ про 

уточнення поняття «Спорту вищих досягнень» у Положенні про 

Спортивний комітет ВФУ. 

 Інформація взята до уваги. 

 Ухвала не виносилась. 

4.4. Про склад Спортивного комітету ВФУ (С. Чорний). 

 С. Чорний попросив перенести розгляд цього питання на наступний 

раз та зняти його з Порядку денного. 

 Ухвала не виносилась. 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


