Протокол № 115
засідання Президії Вітрильної федерації України
від 04 лютого 2014 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 крейсерськоперегонового союзу України;
С. Щербаков – член президії ВФУ;
А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ.
Всього 6 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Присутні:
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ;
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний та регламент одноголосно:
1. Розгляд звернення до Президії ВФУ від Донецької ОФВС щодо внесення
змін у Календар всеукраїнських змагань 2014 року (А. Соломко).
2. Затвердження протоколу Комітету ВФУ по проведенню змагань від
27.01.2014 року щодо присвоєння / поновлення суддівських звань певної
кваліфікації (П. Романенко).
3. Про заяву від Коваленка Л.Ф. з проханням звільнити його з посади
вимірювача крейсерських яхт та посади голови підкомітету ВФУ
вимірювачів крейсерських яхт та про розгляд нової кандидатури на дану
посаду (М. Райхерт).
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4. Про підготовку питань до порядку денного Ради ВФУ, яка відбудеться
29.03.2014р. (П. Романенко).
5. Про ситуацію з проведенням змагань в я/к «Аврора», м. Севастополь
(А. Соломко, С. Чорний).
6. Різне.
 Про ситуацію з яхт-клубом «Енергетик» та яхт-клубом «КПДЮ»
(С. Чорний).

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ ВІД ДОНЕЦЬКОЇ ОФВС
ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КАЛЕНДАР ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ
2014 РОКУ
Доповідач – А. Соломко
До Президії ВФУ надійшов лист від Донецької ОФВС від 30.01.2014 року
№29 щодо внесення змін у календар всеукраїнських змагань на 2014 рік.
У зв’язку з перенесенням місця та строків проведення Кубку України
Донецька ОФВС пропонує змінити строки проведення змагань «Кубок
Лепорського» в м. Маріуполь таким чином: проводити змагання не з 14 по 17
серпня, а з 14 по 22 серпня 2014 року.
Державний тренер з вітрильного спорту С. Чорний додав, що
Мінмолодьспорту України не заперечує щодо зміни строків.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію Донецької ОФВС про зміну строків проведення
змагань «Кубок Лепорського» та затвердити строки проведення цих
змагань з 14 по 22 серпня 2014 року.
2. Внести відповідні зміни у Календар змагань ВФУ на 2014 рік.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ
ЗМАГАНЬ ВІД 27.01.2014 РОКУ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ / ПОНОВЛЕННЯ
СУДДІВСЬКИХ ЗВАНЬ ПЕВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Доповідач – П. Романенко
Секретар Комітету ВФУ по проведенню змагань П. Романенко
проінформував присутніх про результати засідання Комітету 27 січня 2014 року.
Президія ВФУ
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На цьому засіданні було розглянуто особисті звернення, звернення
асоціацій класу «470» та «Optimist», звернення обласних осередків ВФУ
стосовно присвоєння / поновлення суддівських звань певної кваліфікації.
Комітет по проведенню змагань ВФУ виносить на затвердження Президією
ВФУ присвоєння / поновлення нижчезазначеним особам наступних суддівських
звань:
Суддя вимірювач:
Шумілов Сергій Леонідович – Суддя вимір. нац. категорії (дитячо-юнацькі
олімпійські класи), Київська область (присвоєння)
Суддя Національної категорії - керівник перегонів ВФУ:
Шумілов Сергій Леонідович – Суддя нац. категорії - керівник перегонів ВФУ
Київська область (присвоєння).
Суддя І категорії - керівник перегонів ВФУ:
Азатханов Василь Ханкішевич – Суддя І категорії - керівник перегонів,
Севастополь (присвоєння);
Занудько Сергій Григорович – Суддя І категорії - керівник перегонів,
Севастополь (присвоєння);
Слівченко Тетяна Володимирівна – Суддя І категорії - керівник перегонів,
Севастополь (присвоєння);
Чеботарьов Валерій Анатолійович – Суддя І категорії - керівник перегонів,
Одеса (присвоєння);
Мілостов Олег Олександрович – Суддя І категорії - керівник перегонів,
Одеса (присвоєння).
Суддя І категорії - рефері ВФУ:
Гребенюк Віктор Костянтинович – Суддя І категорії - рефері ВФУ,
Севастополь (присвоєння).
Суддя Національної категорії - рефері ВФУ:
Щербаков Сергій Борисович – Суддя нац. категорії - рефері ВФУ, Київ
(поновлення).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити протокол Комітету ВФУ по проведенню змагань від 27
січня 2014 року про присвоєння / поновлення суддівських звань певної
кваліфікації.
Рішення прийнято одноголосно.
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СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ПРО ЗАЯВУ ВІД КОВАЛЕНКА Л.Ф. З ПРОХАННЯМ ЗВІЛЬНИТИ ЙОГО
З ПОСАДИ ВИМІРЮВАЧА КРЕЙСЕРСЬКИХ ЯХТ ТА ПОСАДИ ГОЛОВИ
ПІДКОМІТЕТУ ВФУ ВИМІРЮВАЧІВ КРЕЙСЕРСЬКИХ ЯХТ ТА ПРО
РОЗГЛЯД НОВОЇ КАНДИДАТУРИ НА ДАНУ ПОСАДУ
Доповідач – М. Райхерт
Голова Комітету ВФУ по проведенню змагань М. Райхерт проінформував
присутніх про те, що 02.01.2014 року надійшла заява від Коваленка Л. Ф. з
проханням звільнити його з посади вимірювача крейсерських яхт та голови
підкомітету ВФУ вимірювачів крейсерських яхт.
Дана ситуація була обговорена серед членів Комітету ВФУ по проведенню
змагань, зокрема було також обговорення кандидатури, яка може бути
запропонована на вищезазначені посади, проте засідання Комітету ВФУ по
проведенню змагань з цього питання поки що не відбулось. Члени Президії ВФУ
будуть ознайомлені з ухваленими рішеннями після засідання Комітету.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти інформацію, яка обговорювалась, до відома.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
ПРО ПІДГОТОВКУ ПИТАНЬ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ, ЯКА
ВІДБУДЕТЬСЯ 29.03.2014Р.
Доповідач – П. Романенко
Виконавчий директор ВФУ П. Романенко звернув увагу Президії ВФУ на
те, що сьогодні існує три основних документа, які фінансово забезпечують
діяльність та наповнюють бюджет Вітрильної федерації України. Мова йде про
«Положення про сплату вступних і членських внесків ВФУ» (2012р.), «Додаток
до Положення про головні всеукраїнські змагання "Розміри стартових внесків з
екіпажу"» (2011р.), «Прейскурант відрахувань до ВФУ за свідоцтво ВФУ на
рекламування» (2001р.), тобто фінансові надходження до ВФУ здійснюються,
зокрема, через членські внески, стартові внески та надходження від реклами.
Для забезпечення нормального функціонування Вітрильної федерації
України пропонується винести на засідання Ради ВФУ, яке заплановано 29
березня 2014 року, питання щодо перегляду вищезазначених положень та
встановлених тарифів і сум внесків з огляду на поточну економічну ситуацію в
країні.
Президія ВФУ
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Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію стосовно перегляду сум членських, стартових
внесків і тарифів на рекламу для забезпечення нормального
функціонування ВФУ.
2. Доручити виконавчому директору ВФУ в робочому порядку
підготувати пропозиції щодо обґрунтованого підвищення членських
внесків, стартових внесків і тарифів на рекламу та узгодити їх з
членами Президії ВФУ.
3. Винести узгоджені пропозиції як питання до порядку денного
наступного засідання Президії ВФУ для затвердження та подальшого
розгляду на Раді ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
ПРО СИТУАЦІЮ З ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ В Я/К «АВРОРА»,
М. СЕВАСТОПОЛЬ
Доповідачі – А. Соломко, С. Чорний
А. Соломко проінформував присутніх про те, що на виконання рішення
Президії ВФУ від 22.01.2014 року протокол №114 на офіційному сайті було
опубліковано оголошення до членів ВФУ, в якому йдеться про застереження
щодо участі яхтсменів у заборонених змаганнях, а саме: «Вітрильна Федерація
України застерігає яхтсменів України та інших країн від участі у заборонених
заходах, таких як «Відкриті змагання з вітрильного спорту Присвячені Дню
захисника Вітчизни» (м. Севастополь, 21-25.02.2014р.) та змаганнях з
вітрильного спорту "Відкритий весняний кубок співдружності-2014р." (м.
Севастополь, 19-24.03.2014р.), які заплановані в лютому та березні цього року на
базі яхт-клуба "Аврора", який за статутними документами є Обслуговуючим
кооперативом "Сервісний морський центр "Аврора".
Для проведення будь-яких змагань з вітрильного спорту вони мають
відповідати пункту 89.1. «Повноважний організатор» Правил вітрильницьких
перегонів, згідно якого «Перегони мають організовуватися повноважним
організатором, яким має бути: ISAF; або Національна повноважна організаціячлен ISAF чи організація, приналежна до неї; або Не приналежна до
національної повноважної організації фізична чи юридична особа тільки за
погодженням з національною повноважною організацією.»
Вищезгадані змагання, наскільки відомо ВФУ, не погоджено ні з
Вітрильною федерацією Севастополя, ні з Вітрильною федерацією України.
Президія ВФУ
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Таким чином, вони не відповідають ПВП 89.1 "Повноважний організатор", а
отже відносяться до заборонених змагань згідно Статутних положень ISAF.
ВФУ застерігає, що участь членів ВФУ у таких заходах, які не відповідають
Статутним положенням ISAF та порушують ПВП 89.1, може тягнути за собою
позбавлення ISAF цих спортсменів прав на участь, та відповідно позбавлення їх
права брати участь у всіх календарних змаганнях України.
У разі проведення змагань, про які йдеться, ВФУ буде, на жаль, вимушеною
вжити передбачених Статутним положенням ISAF заходів стосовно спортсменів,
які візьмуть участь у зазначених змаганнях.»
Таким чином, в процесі обговорення запропоновано розіслати вищезазначене
оголошення електронною поштою осередкам та колективним членам ВФУ з
проханням вжити заходів стосовно доведення цього документу до широкої
громадськості яхтсменів.
Запропоновано створити робочу групу у складі П. Романенка, А. Соломка,
С. Чорного та С. Щербакова з цього питання, яка буде відслідковувати ситуацію
щодо можливого проведення заборонених змагань, а також, у разі потреби,
організовувати підготовку та відправлення відповідних листів від ВФУ до
Міністерства молоді та спорту України, Севастопольської міської державної
адміністрації та до інших установ, залежно від ситуації.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Проінформувати осередки та колективних членів Федерації про
застереження щодо участі членів ВФУ у заборонених змаганнях з
проханням розповсюдити цю інформацію серед яхтсменів-членів ВФУ.
2. Доручити робочій групі у складі П. Романенка, А. Соломка, С. Чорного
та С. Щербакова відслідковувати ситуацію щодо можливого проведення
заборонених змагань, а також, у разі потреби, організовувати підготовку
та відправлення відповідних листів та звернень від ВФУ залежно від
ситуації.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного
РІЗНЕ
6.1. Про ситуацію з яхт-клубом «Енергетик» та яхт-клубом «КПДЮ»
(С. Чорний)
С. Чорний проінформував присутніх про те, що від Громадського
крейсерського яхт-клубу "Енергетик" ім. Г.І.Строкова" надійшло звернення до
Президія ВФУ
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Президії ВФУ з проханням вжити всіх можливих заходів щодо захисту
територій, без яких неможливий розвиток вітрильництва в столичному регіоні.
Мова йде про те, що рішенням Вишгородської міської ради яхт-клуб
«Енергетик» поділили на 2 ділянки під ведення дачного будівництва, тобто
відбулась зміна цільового призначення окремих земельних ділянок
рекреаційного призначення.
Зараз громадська організація «Яхт-клуб «Енергетик» подала до суду
адміністративний позов з проханням визнати протиправним та скасувати окремі
положення рішення Вишгородської міської ради щодо цих земельних ділянок.
Отже, є прохання підтримати цю ініціативу в суді зі сторони ВФУ.
В той же час, стосовно яхт-клубу КПДЮ прийнято рішення Вишгородської
міської ради про те, що всі будови на його території й сама земельна ділянка є
нічийними, а отже очікується, що на наступній сесії міськради відбудеться
ситуація подібна до яхт-клуба «Енергетик», тобто відбудеться зміна цільового
призначення земельної ділянки під ведення дачного будівництва замість
рекреаційного.
Далі, в процесі обговорення запропоновано підтримати від ВФУ ініціативу
ГО «Яхт-клуб «Енергетик» в адміністративному суді, якщо це можливо, а також
вивчити поточний стан справ з даного приводу та залежно від ситуації
підготувати лист-клопотання в підтримку яхт-клубу.
Стосовно яхт-клубу КПДЮ запропоновано вивчити поточний стан справ та
залежно від ситуації звернутись з листом від ВФУ до вищих посадових осіб
держави. У листі звернути увагу на те, що на Київщині у дітей забирають єдину
базу де вони займаються вітрильним спортом. Також це практично єдина
водойма біля столиці та єдине місце де може існувати яхт-клуб, оскільки там є
бухта. Отже іншого місця для розвитку вітрильного спорту немає, і якщо м. Київ
позбавити яхт-клуба – можна вважати, що вітрильний спорт на Київщині буде
поховано, а столиця втратить європейське обличчя і в очах світової вітрильної
спільноти Україна буде виглядати не з кращого боку.
Таким чином, пропонується написати звернення до Вишгородської міської
ради з наступним змістом, зокрема: ВФУ стурбована тим, що ідуть процеси
приватизації та відчуження земельних ділянок на яких знаходиться яхт-клуб
КПДЮ – єдиного місця, де розташована дитяча спортивна школа яка виростила
чемпіонів світу та Європи з вітрильного спорту.
Враховуючи вищенаведене ВФУ наполегливо просить, щоб процес
приватизації земельних ділянок був здійснений без зміни їх спеціалізації. Тобто
наполягати на збереженні спеціалізації яхт-клубу КПДЮ – як спортивного
об’єкту та бази проведення змагань з вітрильного спорту всеукраїнського
масштабу. Вимагати, щоб конкурс з приватизації оголошувався з умовами
збереження та розбудови яхт-клубу; щоб ті інвестори, які прийдуть отримали цю
територію під зобов’язання продовжувати на ній розвиток вітрильного спорту.
Також запропоновано продублювати це звернення листами від ВФУ на ім’я
Президента України, Прем’єр-міністра України, голови Київської обласної
Президія ВФУ
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державної адміністрації, міського голови м. Києва, голови Вишгородської
міської ради. Таким чином, Вітрильна федерація України висловить свою
державницьку позицію. І якщо відповіді від керівництва країни не буде або не
буде відповідних доручень – необхідно терміново підключити пресу.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати від ВФУ ініціативу ГО «Яхт-клуб «Енергетик» в
адміністративному суді та підготувати лист-клопотання в підтримку яхтклубу.
2. Від імені ВФУ звернутись з листами на ім’я Президента України,
Прем’єр-міністра України, голови Київської обласної державної
адміністрації, міського голови м. Києва, голови Вишгородської міської
ради щодо збереження спеціалізації яхт-клубу КПДЮ – як спортивного
об’єкту та бази проведення змагань з вітрильного спорту
всеукраїнського масштабу.
3. Доручити робочій групі у складі С. Поліщука, П. Романенка, А. Соломка,
С. Чорного та С. Щербакова вивчити поточний стан справ та залежно від
ситуації підготувати вищезазначені відповідні листи із зверненнями та
клопотаннями від ВФУ щодо підтримки та збереження спеціалізації яхтклубів «Енергетик» та КПДЮ і відправити такі листи до керівництва
країни, уряду, області та міст Києва і Вишгорода.
Рішення прийнято одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

Президія ВФУ
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