Протокол № 110
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 19 червня 2013 року
м. Київ
У роботі Президії взяли участь:
Члени Президії ВФУ:
В. Гуреєв – президент ВФУ;
С. Машовець – перший віце-президент ВФУ;
С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерськоперегонового 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;
А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ.
Всього 7 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Присутні:
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
І. Краковний – виконавчий секретар, голова правового
Вітрильного крейсерсько-перегонового Союзу України.

комітету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний та регламент одноголосно:
1. Розгляд, обговорення та затвердження проекту Статуту ВФУ зі змінами для
винесення його на розгляд та затвердження Конференції ВФУ (С. Машовець,
П. Романенко, І. Краковний).
2. Розгляд та затвердження удосконаленого проекту Положення про сплату
вступних і членських внесків ВФУ для винесення його на розгляд та
затвердження Конференції ВФУ (О. Мазін, П. Романенко).

3. Обговорення та затвердження питань для винесення їх на розгляд
позачергової Конференції ВФУ, а також обговорення організаційних питань
(П. Романенко, С. Пічугін)

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
РОЗГЛЯД, ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СТАТУТУ
ВФУ ЗІ ЗМІНАМИ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ ЙОГО НА РОЗГЛЯД ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ
Доповідачі – С. Машовець, П. Романенко, І. Краковний
Присутні заслухали голову комісії з доопрацювання статуту ВФУ
С. Машовця з цього питання.
Він проінформував, що комісія з доопрацювання статуту ВФУ, яка була
призначена Президією ВФУ, підготувала відповідні зміни та зауваження для
приведення статуту ВФУ у відповідність до законодавства України та усунення
його недоліків. Також, комісія зібрала всі пропозиції , які надійшли від членів
ВФУ щодо змін до статуту, опрацювала їх та готова винести свої висновки на
розгляд, погодження та затвердження Президії ВФУ, і якщо Президія їх
затвердить, комісія згодом винесе їх від імені Президії ВФУ на розгляд,
погодження та затвердження Конференції ВФУ.
Далі С. Машовець зазначив, що існує два погляди, щодо нового
законодавства. Існує думка, що оскільки є новий закон України, то потрібно
створювати практично нову організацію. Натомість, комісія з доопрацювання
статуту ВФУ вважає, що ВФУ, перш за все, є не просто українською
громадською організацією, а дійсним членом міжнародної організації і має
відповідати статутним вимогам ISAF. В той же час, статут ВФУ потрібно
привести у відповідність до українського законодавства для виконання своїх
статутних обов’язків перед своїми членами. Таким чином, в подальшому комісія
відштовхувалась від цієї точки зору.
Після цього, С. Машовець зазначив, що існує два погляди, щодо місцевих
(або територіальних) осередків ВФУ. Існує дуже поширений погляд, що
осередки ВФУ є фундаторами Вітрильної федерації України. На погляд комісії,
це абсолютно хибне твердження, оскільки ніякі осередки не існували перед тим,
як яхтсмени України зібрались на установчій конференції, призначили керівних
осіб і порядок, за яким буде відбуватись представництво українського
вітрильництва на світовій арені. Тільки після цього вони розділились на свої
представництва за територіями. Отже, засновниками і суб’єктами як всесвітньої,
так і національних федерацій є особисто яхтсмени, а не організації, в які
яхтсмени об’єднані. Якщо яхтсмени якої-небудь області об’єднались в певну
організацію, то вони мають вирішити, чи вступають вони всією цією
організацією в національну федерацію, чи ні. Якщо вони вступають, то вони

підкоряються всім тим законам, які існують в усьому світі у світовому братстві
яхтсменів.
Також С. Машовець підняв питання щодо того, хто може бути членом
територіальної федерації, оскільки є пропозиції, що членом федерації може бути,
наприклад, суднобудівник або федерація може складатись з колективних членів,
але федерація складається з осіб, які займаються вітрильництвом на даній
території.
Далі було обговорено проект Статуту ВФУ за кожною статтею. Було
розглянуто пропозиції від комісії з доопрацювання статуту ВФУ та пропозиції,
що надійшли від Херсонської ОФВС, зокрема, деякі з них було підтримано, а
деякі – відхилено.
Таким чином, було погоджено всі обговорені пропозиції щодо усунення
недоліків чинного статуту ВФУ стосовно її діяльності. Але після виступу
І. Краковного, який вказав присутнім на юридичні нюанси та недосконалість
нового закону, виявилось, що є проблема стосовно приведення статуту ВФУ у
відповідність до законодавства України. Оскільки закон не враховує тонкощі
функціонування спортивних громадських організацій, які є членами
міжнародних спортивних організацій, виникло питання про необхідність
розробки та додаткового обговорення найоптимальнішого варіанту щодо
статутних змін у ВФУ. Було запропоновано доручити комісії додатково
опрацювати всі юридичні аспекти та винести пропозиції щодо приведення
статуту ВФУ у відповідність до законодавства України на розгляд Президії
ВФУ. Також було озвучено думку, що від недоліків нового закону потерпають
всі спортивні федерації України, а не тільки ВФУ, тому є вірогідність щодо його
скасування.
Після тривалого обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити обговорені зміни до проекту статуту ВФУ в цілому.
2. Доручити комісії з доопрацювання статуту ВФУ в робочому порядку
вивчити всі юридичні аспекти та винести пропозиції щодо приведення
статуту ВФУ у відповідність до законодавства України на розгляд Президії
ВФУ.
3. Ввести у склад комісії з доопрацювання статуту ВФУ виконавчого
секретаря, голову правового комітету Вітрильного крейсерськоперегонового Союзу України І. Краковного.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕНОГО ПРОЕКТУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ВФУ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ ЙОГО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ
Доповідачі – О. Мазін, П. Романенко
Питання друге порядку денного знято з розгляду, оскільки нова концепція
щодо удосконалення системи сплати вступних і членських внесків ВФУ була
обговорена в питанні першому порядку денного. Таким чином, питання друге
порядку денного має бути доопрацьоване в робочому порядку та винесене на
розгляд та затвердження Президії ВФУ разом із відповідними змінами до
проекту статуту ВФУ.
Ухвала не виносилась.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПИТАНЬ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ ЇХ
НА РОЗГЛЯД ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ, А ТАКОЖ
ОБГОВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
Доповідачі – П. Романенко, С. Пічугін
П. Романенко підняв питання про дату та місце проведення позачергової
Конференції ВФУ. Зокрема, він проінформував про те, що попередньо
погоджене місце для проведення конференції не можливо орендувати на початку
липня. Отже, якщо проводити позачергову конференцію ВФУ за межами
м. Вишгород, виникне проблема присутності на конференції членів ВФУ, які
братимуть участь у змаганнях, тому що 06 липня 2013 року буде звичайним
перегоновим днем, а отже, всі задіяні спортсмени, тренери, судді, організатори і
т.д. не зможуть відлучитись на час проведення конференції.
В той же час, оскільки існують досі не вирішені суперечності щодо
приведення проекту Статуту ВФУ до нового чинного законодавства, а також з
огляду на брак часу, після тривалого обговорення було запропоновано перенести
проведення позачергової Конференції ВФУ на більш зручний для всіх членів
ВФУ час. Запропоновано організувати даний захід під час Чемпіонату України в
олімпійських номерах програми (м. Севастополь, 3-8 жовтня 2013 року),
зокрема, подовжити змагання на один день для проведення позачергової
Конференції ВФУ.
Далі С. Пічугін проінформував присутніх про ситуацію, що склалась у
зв’язку з проведенням IIІ етапу Кубка України з вітрильного спорту в
олімпійських номерах програми (м. Київ, 3 - 8 липня 2013 року). Зокрема, право
на проведення цих змагань було надано Київській федерації вітрильного спорту,

але вона практично не бере жодної участі в організації цих змагань. Також він
звернув увагу на необхідність придбання кубків на ці змагання.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести проведення позачергової Конференції ВФУ на початок
жовтня 2013 року в м. Севастополь.
2. Доручити виконавчому директору ВФУ визначити точну дату
проведення позачергової Конференції ВФУ.
3. Доручити виконавчому директору та бухгалтеру ВФУ виділити кошти
та придбати перехідні кубки за класами на змагання IIІ етапу Кубка
України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми
(м. Київ, 3 - 8 липня 2013 року).
Рішення прийнято одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

