
Протокол № 107 

 

Засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 19 квітня 2013 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени Президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ; 

С. Машовець – перший віце-президент ВФУ; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

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

змагань; 

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

перегонового союзу України; 

І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної 

федерації вітрильного спорту; 

О. Мазін – член президії ВФУ, голова Черкаської обласної федерації 

вітрильного спорту; 

С. Пічугін – член президії ВФУ, головний тренер збірної команди 

України; 

С. Щербаков – член президії ВФУ; 

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

 

Всього 10 голосів. 

 

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

повноважним. 

 

Запрошені: 

О.В. Стеценко – заступник директора департаменту спорту вищих 

досягнень Міністерства молоді та спорту України; 

С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного 

комітету ВФУ. 

 

Президенти асоціацій класів: 

Азатханов В. Х. – Президент асоціації класу «470», відсутній через 

організацію та проведення змагань; 

Єфрємов Ю.В. –  Президент асоціації класу «FINN», відсутній за станом 

здоров’я; 

Котов С.К. – Президент асоціації класу «OPTIMIST», відсутній через 

організацію та проведення змагань; 

Кисельов В. – Президент асоціації класу «CADET», «LASER», відсутній 

через змагання за межами України («Етап Кубку Світу», Єр, Франція); 



Оберемко В.А. – Президент асоціації класу «BIC-TECHNO», відсутній 

через організацію та проведення змагань в АР Крим; 

Волковський В.В. – Президент асоціації класу «ULTRA», відсутній з 

особистих причин. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Погодження системи відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року (Пічугін С., Чорний С.). 

 

2. Погодження комплексної цільової програми підготовки збірної команди 

України з вітрильного спорту 2013-2016 рр. до ХXХІ Олімпійських ігор 

(Пічугін С.). 

 

3. Звіт голови Спортивного комітету ВФУ про роботу у 2012 році. Розгляд та 

затвердження змін до Положення про Спортивний комітет ВФУ (Чорний С.). 

 

4. Розгляд ситуації, що склалась у зв’язку із затвердженням в обласному 

управлінні юстиції статуту Вітрильної федерації Київської області, який не 

узгоджений з ВФУ (Соломко А.). 

 

5. Розгляд та затвердження проекту статуту Української національної яхтової 

асоціації класу «Platu25» (Соломко А.) 

 

6. Питання щодо підготовки до проведення позачергової Конференції ВФУ 

(Соломко А.) 

 

7. Різне. 

 

 Інформація для членів Президії ВФУ стосовно проекту статуту 

Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України (ВКПСУ) з 

внесеними змінами (Поліщук С.). 

 Інформація до Президії ВФУ про регату «Магеллан-500» (Червяков С.). 

 Звернення до Президії ВФУ від спортсмена-інструктора штатної збірної 

команди України Коломієць А.О. (Соломко А.). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  

ПОГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТАХ 

ЄВРОПИ ТА СВІТУ 2013 РОКУ 

Доповідачі – С. Пічугін, С. Чорний 

  

Члени Президії заслухали державного тренера С. Чорного з цього питання. 

Він проінформував присутніх, що на виконання рішення Ради ВФУ від 23 

березня 2013 року, Спортивний комітет ВФУ провів засідання, на якому 

обговорювалась ситуація у збірній команді загалом, а також система відбору до 

участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 року та питання формування збірних 

команд до участі в міжнародних змаганнях. В процесі обговорення головний 

тренер збірної команди України надав свої пропозиції щодо системи відбору, які 

можна звести до того, що відбір до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року відбувається на одних змаганнях, зокрема на ІІ етапі Кубка України з 

вітрильного спорту в олімпійських номерах програми в м. Севастополь 

наприкінці травня. Асоціації класів, на виконання рішення Спортивного 

комітету від листопада 2012 року, надали свої пропозиції щодо системи відбору, 

які полягають у тому, що відбір до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року відбувається за серією змагань з можливістю викидання одного гіршого 

результату, з урахуванням результатів чемпіонату України минулого року чи 

рейтингу спортсменів. Після голосування Спортивний комітет підтримав 

пропозиції Асоціацій класів, відповідно, Спортивний комітет пропонує Президії 

ВФУ погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, яка полягає у відборі за результатом серії змагань з викиданням гіршого 

результату. 

Далі члени Президії заслухали головного тренера збірної команди України 

С. Пічугіна з цього питання.  

Він проінформував присутніх, що система відбору, запропонована 

Асоціаціями класів, може поширюватись тільки на ті класи, які мають в своєму 

активі гарний результат за минулий рік. Такий результат підкріплений тільки в 

класах «Кадет» та «BIC-Techno». В тих класах, де робота визнана незадовільною 

та немає високого спортивного результату, головний тренер збірної зобов’язаний 

переглянути систему підготовки спортсменів для того, щоб визначити шляхи 

вирішення даної проблеми протягом року та підхід до підготовки до 

Олімпійських ігор. Система відбору, запропонована Асоціаціями класів, включає 

в себе 3-4 відбіркових змагання, які взагалі нічого не змінюють у підготовці, яка 

була до цього.  

Якщо протягом 12 років немає результатів, то необхідно підходити тільки з 

позиції результату. Два роки тому, асоціації та провідні тренери класів 

звертались з тим, щоб не брати участь у великій кількості змагань та затвердити 

систему відбору за мінімумом змагань. Отже, зараз запропоновано систему 

відбору, яку узгоджено з комплексно-науковою групою та університетом 

фізкультури, яка передбачає двохпікову систему підготовки, за якої спортсмени 

зможуть спокійно готуватись до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи і, 

таким чином, хоч якось аналізувати та прогнозувати свій результат. 



Передбачається обов’язкова участь спортсменів у всіх українських змаганнях, 

які проводить Мінмолодьспорту. В той же час, якщо хтось не показує результат 

на якомусь етапі змагань, то це не буде ні на що впливати, отже, у спортсменів є 

можливість підготуватись до відбору, змоделювати свою підготовку до 

чемпіонатів Європи або світу і таким способом готуватись далі. 

Те, яким чином проходило вищезгадане засідання Спортивного комітету, на 

якому затвердили пропоновану Асоціаціями класів систему відбору, дозволяє 

стверджувати, що члени комітету або не розібрались у системі відбору, яка 

запропонована головним тренером збірної команди, або їм було все одно, за що 

голосувати. 

Таким чином, оскільки Спортивний комітет не має свого обгрутованого 

погляду у підході до системи відбору, пропонується погодити систему відбору, 

запропоновану головним тренером збірної команди, яка ґрунтується на знаннях 

щодо фінансування, яке виділяє Держмолодьспорт на вітрильний спорт та 

розподілу державного фінансування по класах. 

Далі виступили члени Президії ВФУ. 

Також були запитання до головного тренера збірної команди. Зокрема, на 

запитання про причини або необхідність зміни системи відбору С. Пічугін 

відповів, що оскільки в багатьох класах немає жодного результату, а робота 

визнана незадовільною, то потрібно щось змінювати, виявляти недоліки та 

переглядати систему підготовки спортсменів. 

Далі було зауважено, що головним недоліком запропонованої головним 

тренером системи відбору є те, що в ній прописана, так звана, «квота головного 

тренера», яка надає право головному тренеру відбирати до участі у змаганнях 

будь-кого, незалежно від результатів змагань. 

Було дано пояснення поняття «квота головного тренера». Дане поняття було 

введено задля того, що може виникнути ситуація можливої економії коштів, які 

виділяються на збірну команду, яка вже сформована та їде на міжнародні 

змагання. У випадку, якщо хтось не поїхав, підключається наступний 

перспективний спортсмен, який стоїть в табелі. Тобто необхідно 

використовувати фінансовий ресурс, який виділяється на вітрильний спорт,  

якщо є можливість підключити до підготовки молодого спортсмена, наприклад,  

члена юніорської збірної команди. Взагалі, в контракті з головним тренером 

збірної команди України зазначено, що він складає список делегацій, які 

представляють країну, та несе повну відповідальність за результат. 

Крім цього, у системі відбору визначено мінімальний склад збірної команди 

для участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 року по номерах програми. Отже, 

щоб попасти у склад збірної потрібно пройти відбір. При цьому фінансування на 

цей рік було розраховано так, як визначено у системі відбору, яку запропонував 

головний тренер, але в ході роботи, так чи інакше, виникають моменти, які 

дозволяють понад той мінімальний склад, додатково направити спортсменів до 

участі у чемпіонатах Європи та світу. І саме тих спортсменів, які понад 

мінімальний склад будуть направлені для участі у чемпіонаті Європи або світу 

буде визначати головний тренер збірної команди України, тобто це його міра 

свободи. Але ж мінімальний склад спортсменів від України відбирається і 



визначається саме за спортивним результатом, і квота головного тренера це не 

90% від всієї команди, яка поїде. Якщо буде можливість туди направити когось 

ще, головний тренер особисто визначає кого та особисто несе за це 

відповідальність. Всі інші відбираються на змаганнях і головний тренер 

практично не має жодного відношення до списку, який буде формуватись на 

підставі протоколів змагань. 

 

Далі, у процесі обговорення системи відбору, окремими членами Президії 

було зауважено, що за логікою, новий головний тренер збірної команди повинен 

прийти зі своєю програмою. 

Сьогодні є новий головний тренер збірної команди України, який взяв на 

себе певні зобов’язання та несе відповідальність за контрактом за виконання цих 

зобов'язань. Загалом, зараз немає підстав не довіряти та не давати можливості 

будувати роботу головному тренеру збірної команди таким чином, як він вважає 

за потрібне задля того, щоб реалізувати ту програму, яку він взяв на себе і обіцяв 

виконати Державній службі молоді та спорту. Якщо ВФУ вважає, що доцільно 

змінювати його політику, то потрібно брати на себе і всю відповідальність за ті 

результати, які буде отримано. Новий головний тренер збірної команди України 

прийшов зі своєю програмою, отже, потрібно підтримати його в починаннях, а 

потім він буде звітувати щодо своєї роботи. 

Отже, зважаючи на вищезазначене, пропонується підтримати пропозиції 

головного тренера збірної команди України. Тим не менше, поняття «квота 

головного тренера» має використовуватись прозоро та погоджуватись Президією 

ВФУ, тому пропонується залишити пункт про квоту у пропонованій системі 

відбору, зокрема, вона буде визначатися головним тренером збірної команди 

України, але має буде погоджена та кінцеве рішення буде прийматись на 

засіданнях Президії ВФУ за участю президентів Асоціацій класів. 

 

У підсумку заключне слово взяв заступник директора департаменту спорту 

вищих досягнень Міністерства молоді та спорту України Стеценко О.В. Зокрема, 

він зазначив, що для того, щоб зазначений фахівець міг виконати взяті на себе 

зобов’язання, він повинен мати підтримку тренерів, якесь спільне розуміння 

того, що ми рухаємось у вірному напрямку, бо всі присутні певно зацікавлені у 

тому, щоб вітрильний спорт показував хороші результати, щоб була плідна 

праця та до 2016 року сформувався той кістяк збірної команди України в тих 

класах, у яких ми реально претендуємо на здобуття  медалей. Але це все 

можливо досягнути лише без внутрішніх непорозумінь та міжусобиць.  

 

Таким чином, після обговорення запропоновано винести на голосування 3 

варіанти ухвали: 

1. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану головним тренером збірної команди України. 

2. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану Спортивним комітетом. 



3. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану головним тренером збірної команди України, з 

урахуванням того, що «квота головного тренера» буде визначатися 

тренером збірної команди України, але кінцеве рішення буде прийматись 

на засіданнях Президії ВФУ за участю президентів Асоціацій класів. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану головним тренером збірної команди України. 

За – 0, Проти – 0, Утримався – 10. 

Рішення не прийнято. 

 

2. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану Спортивним комітетом. 

За – 2, Проти – 7, Утримався – 1. 

Рішення не прийнято. 

 

3. Погодити систему відбору до участі у чемпіонатах Європи та світу 2013 

року, запропоновану головним тренером збірної команди України, з 

урахуванням того, що «квота головного тренера» буде визначатися 

тренером збірної команди України, але кінцеве рішення буде прийматись 

на засіданнях Президії ВФУ за участю президентів Асоціацій класів. 

За – 8, Проти – 2, Утримався – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного  

ПОГОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2013-2016 РР. 

ДО ХXХІ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 

Доповідач – С. Пічугін 

  

Члени Президії заслухали головного тренера збірної команди України 

С. Пічугіна з цього питання. 

Він проінформував присутніх, що було проведено аналіз виступу збірної 

команди України. Відповідно до нього та згідно документів Міністерства молоді 

та спорту України створено комплексну цільову програму підготовки збірної 

команди України на 4 роки. Вона відрізняється від попередніх програм тим, що 

обсяг підготовки спортсменів значно зростає, незважаючи на кількість днів 

підготовки, отже, це ставить перед спортсменами великі завдання концентрації 

та підходу до свого робочого часу, особливо до спеціальної підготовки на воді. 



Також, заплановано на участь в Олімпійських іграх всім членам збірної 

команди, які будуть командировані, ставити результатом 1-3 місце, а не 

диференційовано для всієї команди, оскільки спортсменам потрібно мати 

конкретну ціль, тобто повинна бути мотивація, оскільки немає інших медалей 

окрім 1-3 місця.  

Отже, політика класів не змінюється. Буде проводитись розвиток всіх класів 

і підготовчий процес буде вестись таким чином, щоб всі мали можливість 

проявити себе. За підсумками відбору 2014-2015 років буде названо тих, хто 

максимально наблизиться до виконання планів щодо завоювання медалей. У 

випадку, якщо буде два сильні спортсмени в одному класі та один з них у 2014 

році здобуде ліцензію для країни, то він буде відбиратись у 2015 році на 

Чемпіонаті світу разом з тим спортсменом, який буде поряд за своїми 

результатами. З часом планується використати Чемпіонат України як змагання, 

за допомогою якого у спортсменів буде можливість спрогнозувати свій час, 

ресурс та можливості для того, щоб підготуватись до відбіркових змагань, тому 

на якомусь етапі Чемпіонат України буде розглядатись як основний спортивний 

захід для входу в збірну команду та початку відбору. Після того як спортсмени 

виконають план в Україні, вони отримають можливість державного 

фінансування для підготовки взимку. Як тільки атлети почнуть готуватись 

взимку повною мірою та почнуть виконувати обсяги спеціальної підготовки, 

вони наблизяться до того, щоб показувати результат на міжнародній арені. Тоді 

стане можливо обговорювати прогноз їх виступів на відбіркових змаганнях, 

чемпіонатах Європи та світу. 

Також велика увага приділятиметься ваговим показникам та здатності 

спортсменів перебувати на воді. Можна стверджувати, що виконання обсягу 

спеціальної підготовки буде дуже важким, але без цього, як показав досвід інших 

країн, практично неможливо говорити про виконання результату. 

При цьому обумовлено, що основними змаганнями для входження в збірну 

команду України є чемпіонат світу – 1-10 місце, чемпіонат Європи – 1-8 місце, 

чемпіонат України. За різними віковими групами виділено юніорські та юнацькі 

чемпіонати, де прерогатива буде надаватись чемпіонатам Європи та світу. 

Також в комплексно-цільовій програмі підготовки прописано обов’язкове 

тестування з фізичної підготовки, виконання нормативів, знання правил та 

англійської мови. Вивчення англійської мови, зокрема, необхідне для того, щоб 

надати можливість спортсменам не боятись незнання або нерозуміння правил 

англійською мовою, спілкуватись з людьми, спортсмени мають бути підготовлені 

до будь-яких спортивних ситуацій на воді. Також загальновідомо, що більшість 

документів та змін до правил, зокрема, публікуються англійською. Тому знання 

англійської мови з часом набуде дуже великого значення для нашої команди. 

У підсумку зазначено, що Комплексна цільова програма підготовки збірної 

команди України з вітрильного спорту 2013-2016 рр. до ХXХІ Олімпійських ігор 

повністю відповідає вимогам Міністерства молоді та спорту України. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 



УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити комплексну цільову програму підготовки збірної команди 

України з вітрильного спорту 2013-2016 рр. до ХXХІ Олімпійських 

ігор.  

За – 8, Проти – 0, Утримався – 2. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

У зв’язку з браком часу прийнято рішення розглянути звернення до 

Президії ВФУ від спортсмена-інструктора штатної збірної команди України 

Коломієць А.О., що надійшло на початку засідання. 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного 

РІЗНЕ 

7.3. Звернення до Президії ВФУ від спортсмена-інструктора штатної 

збірної команди України Коломієць А.О. (Соломко А.). 

Члени Ради заслухали А. Соломка з цього питання. 

Присутнім було зачитано звернення до Президії ВФУ від 

А. Коломієць, в якому зазначено прохання розглянути ситуацію, яка 

склалась між її екіпажем та керівництвом збірної команди.  

Було запропоновано розглянути докладно це звернення, хоча за 

всіма ознаками викладені питання більше стосуються 

взаємовідносин всередині Міністерства ніж всередині Федерації.  

Після тривалого обговорення в підсумку було зазначено, що 

вирішення проблемних питань, викладених в зверненні 

А. Коломієць, не є в компетенції Вітрильної федерації України, 

оскільки це персональні питання головного тренера збірної команди і 

штатної спортсменки Міністерства молоді та спорту України. 

Зокрема, більшість викладених в зверненні питань стосуються 

контракту, який підписувала спортсменка та її роботи з державним 

тренером та головним тренером збірної команди. 

Таким чином, для вирішення проблемних питань запропоновано 

звернутись до Міністра з листом, з проханням розібратись у 

взаємовідносинах між спортсменкою та головним тренером збірної 

команди у відповідності з посадовими інструкціями головного 

тренера збірної команди та контрактами або іншими 

регламентуючими документами спортсменів штатної збірної 

команди. 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

Ухвалили: 

1. Вітрильна федерація України рекомендує Міністерству молоді та 

спорту України розглянути звернення від А. Коломієць щодо 



ситуації, яка склалась між цією спортсменкою та керівництвом 

збірної команди України з вітрильного спорту у відповідності з 

питаннями, розглянутими на Президії ВФУ. 

За – 7, Проти – 0, Утримався – 3. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного  

ЗВІТ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ ПРО РОБОТУ У 2012 

РОЦІ. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ВФУ 

Доповідач – С. Чорний 

  

Члени Президії заслухали державного тренера С. Чорного з цього питання. 

С. Чорний проінформував присутніх, що Спортивний комітет ВФУ був 

створений в червні 2012 року, відтоді відбулось три засідання Спортивного 

комітету. На першому засіданні у вересні були сформовані вимоги до кандидатів 

у збірну команду України. До таких вимог, окрім Положення про збірну команду 

України, було додано виконання нормативів з фізичної підготовки, знання 

правил вітрильних перегонів та знання англійської мови в певному обсязі. 

Тренери обговорили це питання та прийшли до висновку, що доцільно ввести 

такі тести для формування збірної команди. Після цього в листопаді 2012 року 

відбулось засідання Спортивного комітету, на якому була сформована збірна 

команда України за результатами змагань 2012 року. Також було надано 

пропозиції до формування системи відбору для того, щоб Асоціації сформували 

обговорені основні принципи формування системи відбору та обговорені 

питання щодо проведення змагань в Україні, тобто тренери і представники 

Асоціацій внесли свої пропозиції та зауваження щодо проведення змагань в 

Україні.  

Слід відзначити, що відповідно до Положення про Спортивний комітет 

ВФУ складається з усіх тренерів спортсменів штатної збірної команди України. 

Таким чином, до складу комітету входило 24 особи, при цьому засідання та 

робота комітету не завжди були конструктивними, тому що при формуванні 

вимог до кандидатів у збірну команду і формуванні штатної збірної команди 

тренери вирішували свої поточні завдання і переважна більшість жодним чином 

не думала на перспективу. Наприклад, питання введення тестування на знання 

англійської мови отримало значний опір, але ж було доведено, що доцільно 

ввести таке випробування. Члени Президії ВФУ також висловлювали думку про 

те, що робота Спортивного комітету носить охлократичний характер, також самі 

члени Спортивного комітету на останньому засіданні просили упорядкувати 

роботу комітету. Наразі, коли напередодні формували склад тренерської ради, то 

виходило 28 тренерів станом на сьогодні. 



Також було зауважено, що на останньому засіданні Спортивного комітету 

були присутні персонально 3 особи, 3 особи в режимі он-лайн, всі інші або 

передали свої голоси, або не з’явились, тобто інтерес до роботи Спортивного 

комітету виникає лише в листопаді, коли формується збірна команда і можна 

отримати якість преференції.  

Отже, з огляду на неефективність роботи Спортивного комітету, 

пропонується внести зміни до Положення про Спортивний комітет ВФУ, а саме, 

сформувати його з тренерів штатної збірної, які відповідатимуть за підготовку 

штатної збірної команди та представників Асоціацій класів. Таким чином, 

дискусії щодо розвитку класів відбуватимуться в Асоціаціях, якщо вони будуть 

зацікавлені в цьому, а в роботі Спортивного комітету братимуть участь тренери 

штатної збірної команди, тобто тренери які працюють за контрактом у 

Державній службі та відповідають за роботу штатної збірної команди. Щодо 

персонального складу Спортивного комітету пропонується визначити, що 

Спортивний комітет формується з осіб, які займають відповідні посади у 

штатній збірній команді та в Асоціаціях класів, тобто формувати не 

персональний склад, а склад буде формуватись за посадами.  

Якщо розглянути модель, яку намагається створити головний тренер збірної 

команди України стосовно тренерів штатної збірної команди – наразі достатньо 

вакансій для того, щоб сформувати старших тренерів по класах, тобто  залучити 

старших тренерів класів на роботу до Міністерства молоді та спорту України і 

фактично тренери класів будуть представлені в цій тренерській раді. 

 

Далі виступили члени Президії ВФУ. 

М. Райхерт нагадав, що раніше в тренерську раду завжди входили особисті 

тренери перших номерів членів збірної команди (5-6 осіб). І тоді не було ніяких 

суперечностей та угруповань.  

Інші члени Президії зауважили, що зараз відбувається звіт голови 

Спортивного комітету ВФУ про роботу, а також розглядається його пропозиція 

щодо змін у складі Спортивного комітету ВФУ з огляду на неефективність його 

роботи. Тому, можливо, є сенс в тому, щоб ввести у склад Спортивного комітету 

працівників штатної збірної команди які працюють в Міністерстві, оскільки вони 

орієнтуються в тій ситуації, яка є, володіють інформацією та ресурсом з 

розвитку виду спорту та збірної команди. 

С. Машовець зазначив, що у випадку, якщо тренерська рада буде складатись 

тільки з осіб, які прийняті на роботу і при цьому не буде особистих тренерів 

спортсменів-збірників, це по суті буде не тренерська рада, а просто підрозділ 

Міністерства молоді та спорту чи службова нарада тренерів. 

 

С. Чорний зауважив, що ідеальна структура Спортивного комітету буде 

такою: в ньому будуть представлені тренери, які відповідають за класи, чого 

наразі немає, оскільки ще не сформований склад тренерів штатної збірної 

команди, але ж він буде сформований. І тому це будуть люди, які компетентні в 

певному класі, які знають вимоги та інтереси цього класу і будуть його 

відстоювати. До того ж, додаються Асоціації класів як представники самих 



атлетів, отже, в тренерській раді будуть представлені і атлети, а не тільки 

тренери. Тому, коли з’явиться такий ідеальний стан, Спортивний комітет буде 

ефективно працювати.  

Таким чином, Спортивний комітет складається з тренерської ради та 

Асоціацій класів, отже зміни стосуються саме тренерської ради, яка наразі 

окремо фактичне ніде не працює і не зустрічається. 

 

М. Райхерт запропонував, що поки немає штатних тренерів не вносити 

ніяких нових змін. Доцільно повернутись до такої тренерської ради, яка була 

раніше, тобто тренерська рада складається з п’яти членів, із числа тренерів 

членів збірної команди України. Тренером класу є тренер, який виховав першого 

номера, а отже їх буде 6 осіб включно з головою тренерської ради (головним 

тренером збірної команди України). А для того, щоб Спортивний комітет 

повноцінно функціонував додаються представники Асоціацій. Отже, в такому 

складі, як показала практика, безладу не буде. 

С. Щербаков додав, що тренерська рада очолюється головним тренером. 

Головний тренер виносить пропозиції по членам тренерської ради на 

затвердження Президією ВФУ. Якщо є пропозиція повернутись до попередньої 

статті стосовно тренерської ради у Положенні про Спортивний комітет ВФУ, то 

С. Пічугін як головний тренер повинен внести пропозиції по тренерській раді і 

Президія ВФУ повинна ухвалити рішення. 

С. Чорний погодився, що можна повернутись до практики тренерської ради, 

яка була до того. Всі зазначив, що змінюючи у 2012 році Положення про 

Спортивний комітет ВФУ у склад тренерської ради було введено всіх тренерів 

штатної збірної команди в складі близько 30 осіб, тобто була інноваційна ідея 

зробити форум, який би просував вид спорту вперед, але цього, на жаль, не 

вдалось зробити, тому пропонується повернутись до тренерської ради з п’яти 

осіб, яка формується за поданням головного тренера та затверджується 

Президією ВФУ. 

 

Всі члени Президії погодились з пропозицією М. Райхерта. 

Отже, запропоновано наступні зміни до Положення про Спортивний 

комітет ВФУ та відповідні зміни до Положення про Постійні та Тимчасові 

Комітети і Комісії Вітрильної Федерації України та Керівних Осіб, що 

Призначаються: 

Пункт «4.3.2. Тренерська Рада складається з числа тренерів – членів 

основного складу збірної команди України (за принципом один спортсмен – 

один тренер) та тренерів штатної збірної команди» замінити наступним: 

«4.3.2. Тренерська Рада складається з п’яти членів – з числа тренерів членів 

збірної команди України та формується за поданням головного тренера збірної 

команди України». 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити зміни до Положення про Спортивний комітет ВФУ в 

п.п. 4.3.2: «Тренерська Рада складається з п’яти членів – з числа 

тренерів членів збірної команди України та формується за поданням 

головного тренера збірної команди України». 

2. Внести відповідні зміни до Положення про Постійні та Тимчасові 

Комітети і Комісії Вітрильної Федерації України та Керівних Осіб, що 

Призначаються у п.п. 2.4.1 «Тренерська Рада». 

3. Головному тренеру збірної команди України підготувати обліковий 

склад тренерської ради та голові Спортивного комітету ВФУ винести 

його на розгляд і затвердження Президії ВФУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного  

РОЗГЛЯД СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЬ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ 

В ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ СТАТУТУ ВІТРИЛЬНОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКИЙ НЕ УЗГОДЖЕНИЙ З ВФУ 

Доповідач – А. Соломко 

  

В обласному управлінні юстиції було затверджено статут Громадської 

організації «Вітрильна федерація Київської області», який не був узгоджений з 

ВФУ. Таким чином, Громадська організація «Вітрильна федерація Київської 

області» не є осередком ВФУ через порушення п. 4.2 статуту Вітрильної 

федерації України, в якому зазначено, що «Для набуття статусу юридичної особи 

територіальна Федерація (осередок) ВФУ, повинна зареєструватись в 

установленому законом порядку при попередньому погодженні з ВФУ. У своїй 

діяльності вона керуються Статутом ВФУ та власними положеннями про свою 

діяльність, які приймаються їхніми вищими керівними органами та 

затверджуються  Радою ВФУ.» 

Також, до Президії ВФУ надійшло звернення від командору яхт-клубу 

„Енергетик” О. Баланюка, в якому, зокрема, зауважено, що згідно протоколів 

зборів осередків Київської області, обговорення ними проекту Статуту 

Вітрильної федерації Київської області проходило з 12 по 28 листопада 2012 

року, а Загальні збори, на яких було затверджено проект Статуту та обрано 

Президента та керівних осіб федерації датовані 01 грудня 2012 року. Однак, в 

Головному управлінні юстиції Київської області затверджено Статут і отримано 

свідоцтво про державну реєстрацію 18 жовтня 2012 р., що свідчить про 

порушення процедури. Крім цього, існують численні зауваження до тексту 

затвердженого статуту, оскільки він не був приведений у відповідність до вимог 

статуту ВФУ. 

Таким чином, Громадська організація «Вітрильна федерація Київської 

області» не є осередком ВФУ через порушення п. 4.2 статуту Вітрильної 



федерації України, а згідно з ПВП 2013 – 2016 р.р. п. 89 дані обставини 

унеможливлюють організацію змагань з вітрильного спорту вищезгаданою 

громадською організацією.  

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Вітрильна федерація України не визнає Громадську організацію 
«Вітрильна федерація Київської області» як територіальний 
осередок ВФУ через порушення статуту Вітрильної федерації 
України та процедури створення осередку. 

2. Доручити Президії Вітрильної федерації України організувати робочу 

групу, яка в найкоротший термін проведе заходи щодо сприяння 

яхтсменам Київської області у створенні обласного територіального 

осередку, з подальшим його затвердженням Вітрильною федерацією 

України згідно вимог статуту ВФУ. Затвердити групу у складі членів 

Президії ВФУ: голова – С. Поліщук, члени робочої групи – А. Соломко, 

С. Пічугін. Надати право робочій групі залучати до своєї роботи 

необхідних фахівців. 

3. Контроль за виконанням покласти на Президію ВФУ, призначити 

відповідальним члена Президії ВФУ С. Поліщука. 

4. У змаганнях, включених в календар ВФУ на 2013 рік згідно заявок 

Громадської організації «Вітрильна федерація Київської області», яка 

не є приналежною до Вітрильної федерації України, затвердити ВФУ як 

повноважного організатора цих змагань. 

5. Для уникнення можливих непорозумінь щодо легітимності виборів під 

час створення обласного осередку Київської області, Вітрильна 
федерація України рекомендує залучити до складу виборчої комісії 
та комісії з підрахунку голосів членів робочої групи, призначених 
Президією ВФУ: С. Поліщука, А. Соломка, С. Пічугіна. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного  

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СТАТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЯХТОВОЇ АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «PLATU25» 

Доповідач – А. Соломко 

  

Члени Президії заслухали А. Соломка з цього питання. 

До Президії Вітрильної Федерації України надійшло звернення від 

Української національної яхтової асоціації класу «Platu25» щодо розгляду та 

затвердження проекту статуту цієї асоціації. Проект статуту відповідає типовому 

статуту асоціацій та всім вимогам ВФУ, тому пропонується затвердити в цілому. 

 



Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити в цілому проект статуту Української національної яхтової 

асоціації класу «Platu25». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного  

ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ 

Доповідач – А. Соломко 

  

Члени Президії заслухали виконавчого директора ВФУ А. Соломка з цього 

питання. 

На виконання рішення Ради ВФУ від 23 березня 2013 року № 26 щодо 

організації проведення позачергової Конференції ВФУ та визначення точної 

дати даного заходу, пропонується затвердити дату проведення позачергової 

Конференції ВФУ 06 липня 2013 року. 

Відповідно, необхідно підготувати та погодити всі нагальні питання для 

затвердження позачерговою Конференцією ВФУ, зокрема стосовно статуту 

ВФУ. 

Дата 06 липня 2013 року обрана через те, що відбудуться змагання ІІІ етапу 

Кубку України в олімпійських номерах програми у м. Києві, під час яких можна 

зібрати значну кількість членів ВФУ та провести засідання. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити дату проведення позачергової Конференції ВФУ 06 липня 

2013 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного 

РІЗНЕ 

7.1. Інформація для членів Президії ВФУ стосовно проекту статуту 

Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України (ВКПСУ) 

з внесеними змінами (С. Поліщук). 

Члени Ради заслухали С. Поліщука з цього питання. 



Він проінформував присутніх, що статут ВКПСУ був 

зареєстрований у 2011 році і за цей час відбулись зміни не тільки у 

законодавстві України, але й у діяльності самої організації. Таким 

чином, то статуту ВКПСУ вносяться необхідні зміни, зокрема – це 

визначення таких суб’єктів як яхта, флотилія, флот, їх повноваження 

та обов’язки. Також введено подібний до ВФУ орган – Рада ВКПСУ. 

Отже, керуючись статутом ВФУ та з метою максимально 

наблизитись до нього були внесені зміни до статуту ВКПСУ, 

оскільки це споріднені організації і не повинно бути розбіжностей в 

їхніх статутах. 

Інформацію прийнята до відома. 

Ухвала з цього питання не виносилась. 

 

 

 

7.2. Інформація до Президії ВФУ про регату «Магеллан-500» 

(С. Червяков). 

Члени Ради заслухали С. Червякова з цього питання. 

Він проінформував присутніх, що у м. Одеса планується 

проведення, так званої, регати «Магеллан-500» – 2013, яка 

проводиться за своїми внутрішніми правилами оргкомітету. 

Минулого року вона проводилась і всюди трактувалась як 

міжнародна вітрильна регата. Відповідно, на сайті ВФУ було 

опубліковано заяву, що ці змагання визнані нелегітимними згідно 

ПВП.  

Також було зазначено, якщо «Магеллан-500» – це вітрильні 

змагання, то необхідно пройти всю процедуру для того, щоб 

відповідати вітрильним змаганням. Інакше ніхто не має права 

проводити такі змагання, не погоджені з ВФУ, називаючи їх регатою. 

Зокрема, С. Червяков зазначив, що організаторам «Магеллан-500» 

було запропоновано змінити назву на «вітрильний фестиваль» для 

того, щоб цей захід не асоціювався із спортивними змаганнями. Але 

поки що не було жодної реакції. 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

Ухвалили: 

1. У випадку, якщо найближчим часом вищезазначена ситуація не 

зміниться, опублікувати попередження, що даний захід 

відноситься до заборонених змагань, здійснити заходи щодо 

контролю ситуації, яка склалась, а також попередити про 

відповідальність та можливу дискваліфікацію спортсменів за 

участь у заборонених змаганнях. Також розіслати всім державним 

органам та залученим інстанціям (зокрема до 

Укрморрічінспекції), які погоджують подібні заходи, 

попередження від ВФУ про нелегітимність регати «Магеллан-

500». 



Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


