Протокол № 106
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 23 березня 2013 року
м. Київ
У роботі Президії взяли участь:
Члени Президії ВФУ:
В. Гуреєв – президент ВФУ;
М. Райхерт – віце-президент ВФУ, голова Комітету по проведенню
змагань;
С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України;
І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної
федерації вітрильного спорту;
С. Машовець передав право голосу В. Гуреєву;
О. Бондаренко передав право голосу В. Гуреєву;
А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ.
Всього 6 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Запрошені:
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ;
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
В. Колесніков – голова Донецької обласної Федерації вітрильного спорту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний одноголосно:
1. Розгляд питань, які необхідно внести в порядок денний Ради ВФУ
(П. Романенко, С. Чорний, А. Соломко).
2. Затвердження порядку денного чергової Ради ВФУ, яка відбудеться
23.03.2013 року о 12:00 (В. Гуреєв).

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВНЕСТИ В ПОРЯДОК ДЕННИЙ
РАДИ ВФУ
Доповідачі: П. Романенко, С. Чорний, А. Соломко, В. Колесніков
П. Романенко представив проект бюджету ВФУ на 2013 рік. Він ознайомив
присутніх з кожною зі статей бюджету.
В процесі обговорення С. Чорний запропонував додати в бюджет ВФУ
статтю витрат «Витрати на організацію суддівства * - 65000 грн.», а також
додати статтю надходжень «Видача свідоцтв спортивного судна * - ~ 65000
грн.», та навести роз’яснення: «*
витрати на організацію суддівства
здійснюються у разі прийняття рішення Міністерством молоді та спорту України
про передачу повноважень щодо видачі свідоцтв спортивного судна Вітрильній
федерації України.».
Також П. Романенко окреслив наступну ситуацію, що на місцях збираються
членські внески, відправляються на рахунок федерації, а списки тих, хто сплатив
ці внески, приходить з дуже великим запізненням. У зв’язку з цим виникає низка
проблем, зокрема, під час реєстрації учасників-членів ВФУ на змагання.
Для вирішення цього питання запропоновано ухвалити наступне рішення:
відправити всім ОФВС листи (та розмістити на сайті інформацію) про те, що
постійно мають місце порушення порядку надання документів при сплаті
членських внесків, не виконуються вимоги статуту (положення про сплату
членських внесків), гроші надходять без списків. Попередити членів ВФУ про
те, що членські внески за 2013 рік, які надійдуть до 1 травня 2013 року, в
обов’язковому порядку, у відповідності до статуту (положення), приймаються
тільки разом зі списками, мають відповідати наданим спискам, та не будуть
прийматись без списків. Додати це питання в «різне» порядку денного Ради ВФУ
як інформацію.
С. Чорний проінформував присутніх про те, що електронною поштою до
ВФУ надійшов рахунок від EuroSAF про сплату членського внеску, при тому що
ВФУ не подавала документи на членство в EuroSAF. В процесі обговорення
запропоновано відповісти письмово на лист EuroSAF, що ВФУ не подавала
жодних документів щодо членства в EuroSAF.
В. Колесніков
проінформував
присутніх
стосовно
проблем
у
взаємовідносинах між Донецькою обласною федерацією вітрильного спорту та
Укрморрічінспекцію. В процесі обговорення запропоновано деякі шляхи
вирішення існуючих проблем з Укрморрічінспекцією, зокрема, через
Міністерство молоді та спорту України або від ВФУ надіслати письмовий лист з
вимогою надати роз’яснення щодо тлумачення положень про діяльність
Укрморрічінспекції. Отримання такого роз’яснення дасть можливість та підстави
вести подальший діалог стосовно вироблення механізму роботи з цією держаною
службою, а також врегулювати відносини з інспекторами. Також в офіційному
листі до Укрморрічінспекції можна зазначити, що Укрморрічінспекції потрібно
дати роз’яснення своїм службам про те, що строки відкриття та закриття

навігації жодним чином не відповідають і не узгоджується із спортивними
заходами, вітрильним спортом та спортивно-тренувальною роботою.
Взагалі, в процесі обговорення запропоновано призначити комісію з
компетентних людей, які підготують всі проблемні питання у відносинах з
Укрморрічінспекцією та шляхи їх вирішення. Пропонований склад комісії:
С. Поліщук, Ю. Бородянський, В. Колесніков, С. Чорний, Ю. Сухонос. Також
рекомендовано залучати до роботи комісії представників обласних федерацій,
оскільки на місцях існують свої нюанси у проблемах з Укрморрічінспекцією.
А. Соломко ознайомив присутніх з листами, які надійшли від
територіальних федерацій, в яких окреслені проблемні питання для винесення на
розгляд на Раду ВФУ. Загалом проблемні питання були надіслані Донецькою
ОФВС та Херсонською ТФВС, прохання про виступи представників на Раді
ВФУ були отримані від Миколаївської ОФВС та Київської ФВС.
Оскільки практично всі надіслані проблемні питання стосуються
взаємовідносин з Укрморрічінспекцією, запропоновано об’єднати питання щодо
проблем з Укрморрічінспекцією від Донецької ОФВС та питань, надісланих від
Херсонської ТФВС в одне та включити його в порядок денний Ради ВФУ.
Доповіді з цих питань підготують В. Колесніков, С. Чорний, Г. Голембієвський
та виступлять з інформацією та пропозиціями на Раді ВФУ.
Також запропоновано додати в порядок денний Ради ВФУ виступ
представника Миколаївської ОФВС Ісакова Сергія Михайловича з питання щодо
ситуації, яка склалася в збірній команди України з вітрильного спорту та виступ
представника Київської ФВС Даценка Юрія Григоровича окремими питаннями.
П. Романенко повідомив, що надійшло прохання надати слово на Раді ВФУ
голові Технічного комітету ВФУ, тому запропоновано додати в «різне» порядку
денного виступ голови Технічного комітету ВФУ Петра Григоровича Авраменка.
Далі П. Романенко проінформував присутніх про те, що в 2009 році був
погоджений з ВФУ статут Вітрильної федерації Київської області, який мав бути
затверджений в обласному управлінні юстиції. Натомість, в управлінні юстиції
був затверджений зовсім інший статут, положення якого роблять вищезазначену
громадську організацію такою, що не має жодного відношення до ВФУ.
Зокрема, в затвердженому статуті Вітрильної федерації Київської області не
зазначено, що вона як громадська організація є осередком ВФУ, а також в її
статуті мають місце численні невідповідності та є багато зауважень від ВФУ.
Голову ВФ Київської області В. Колобова було повідомлено про
невідповідність затвердженого в управлінні юстиції статуту вимогам ВФУ, а
також про те, що це питання буде винесено на розгляд Президії ВФУ для
прийняття рішення.
Далі П. Романенко звернув увагу щодо необхідності приведення до
відповідності статуту ВФУ та статутів обласних федерацій у зв’язку з набуттям
чинності нового закону України «Про громадські об’єднання», який введено в
дію з 1 січня 2013. Через це було створено комісію з доопрацювання статуту
ВФУ на чолі з С. Машовцем для приведення статуту у відповідність.
В процесі обговорення було зазначено, що приведення статутів є технічною
роботою, зокрема необхідно синхронно подавати змінені статути на

затвердження. Також запропоновано наступний план дій комісії: першим кроком
буде офіційний лист від ВФУ в Міністерство юстиції України, який буде містити
в собі зауваження від ВФУ, зокрема, перелік того, що не влаштовує федерацію в
новому законі та обґрунтування причин. Також в листі обов’язково потрібно
зазначити, що до моменту отримання остаточних роз’яснень від Міністерства
юстиції України по зазначеним проблемним питанням Вітрильна федерація
України не зможе вносити зміни в свій Статут.
Запропоновано додати це питання в «різне» порядку денного Ради ВФУ як
інформацію про кроки, які будуть зроблені в цьому напрямку та про те, що
термін впровадження змін до статуту складає 5 років.
Далі А. Соломко звернув увагу присутніх на те, що на Раду ВФУ потрібно
винести питання про оновлення складу Президії ВФУ, оскільки настав термін
ротації двох представників територіальних федерацій вітрильного спорту, які
були в складі Президії ВФУ останні півроку.
Запропоновано підготувати подання Президента ВФУ щодо нового складу
Президії ВФУ на затвердження Радою ВФУ. Стосовно представників
територіальних ОФВС, які змінюються кожні півроку, запропоновано скласти
графік ротації на рік з 4 представників територіальних ОФВС для затвердження
Радою ВФУ. У зв’язку з переобранням головного тренера збірної команди
подати на затвердження Радою ВФУ кандидатуру С. Пічугіна за посадою.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити виконавчому директору та секретарю ВФУ відправити всім
ОФВС листи (та розмістити на сайті інформацію) про те, що постійно
мають місце порушення порядку надання документів при сплаті членських
внесків, не виконуються вимоги статуту (положення про сплату членських
внесків), гроші надходять без списків. Попередити членів ВФУ про те, що
членські внески за 2013 рік, які надійдуть до 1 травня 2013 року, в
обов’язковому порядку, у відповідності до статуту ВФУ та положення про
сплату вступних і членських внесків ВФУ, приймаються тільки разом зі
списками, мають відповідати наданим спискам, та не будуть прийматись
без списків.
2. Відповісти на лист EuroSAF стосовно сплати членського внеску, що ВФУ
не подавала жодних документів щодо членства в EuroSAF.
3. Перед початком засідання Ради ВФУ 23.03.2013 повідомити членів Ради та
всіх присутніх про те, що оскільки Вітрильна федерація Київської області
затвердила свій статут в обласному управлінні юстиції, але не узгодила
його з ВФУ, не зазначила в своєму статуті, що вона як громадська
організація є осередком ВФУ, а також в її статуті мають місце численні
невідповідності та є багато зауважень від ВФУ, то дана громадська
організація не може мати повноваження члена Ради ВФУ, а її представник
не має права голосувати на засіданні Ради ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВОЇ РАДИ ВФУ, ЯКА
ВІДБУДЕТЬСЯ 23.03.2013 РОКУ О 12:00
Доповідач – В. Гуреєв
Підсумовуючи обговорене та беручи до уваги надані пропозиції, Президент
ВФУ виніс на затвердження Президією ВФУ наступний порядок денний
чергової Ради ВФУ, яка відбудеться 23.03.2013 року о 12:00:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2012 РІК
Доповідач – М. Райхерт

2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА
2013 РІК
Доповідач – П. Романенко

3. ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЩОДО ВІДНОСИН З
УКРРІЧМОРІНСПЕКЦІЄЮ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА
РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НАДІСЛАНИХ ХЕРСОНСЬКОЮ
ОБЛАСНОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Доповідачі – В. Колесніков, С. Чорний, Г. Голембієвський

4. РОЗГЛЯД ПОДАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВФУ ЩОДО СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ
ВФУ НА 2013/14 РОКИ ТА ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Доповідач – В. Гуреєв

5. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ЩОДО СИТУАЦІЇ, ЯКА СКЛАЛАСЯ В ЗБІРНІЙ
КОМАНДІ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Доповідач – С. Ісаков

6. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, НАДІСЛАНИХ
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ

КИЇВСЬКОЮ

ФЕДЕРАЦІЄЮ

Доповідач – Ю. Даценко

7. РІЗНЕ
Інформація щодо порушень при сплаті членських внесків
(П. Романенко)
Інформація про необхідність приведення до відповідності статуту
ВФУ та статутів обласних федерацій у зв’язку з набуттям чинності
нового закону України «про громадські об’єднання» та про заходи, які
буде здійснювати ВФУ в цьому напрямку (П. Романенко)
Інформація від Технічного комітету ВФУ (П. Авраменко)

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропонований порядок денний на Раду ВФУ, яка
відбудеться 23.03.2013 року о 12:00.
Рішення прийнято одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

