Протокол № 116
засідання Президії Вітрильної федерації України
від 28 березня 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;
І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної
федерації вітрильного спорту;
О. Мазін – член президії ВФУ, голова Черкаської обласної федерації
вітрильного спорту;
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:
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ;
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
В. Колєсніков – заступник голови Донецької обласної федерації
вітрильного спорту.
О. Бондаренко – голова Полтавської територіальної федерації вітрильного
спорту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення Порядку денного присутніми членами Президії ВФУ
затверджено наступний порядок денний одноголосно:
1. Про внесення змін до календаря змагань на 2014 рік (С. Чорний).
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2. Про загрозливу ситуацію, яка склалась в яхт-клубах «Енергетик» та
«КПДЮ» (С. Поліщук).
3. Загальний розгляд питань внесених до пропонованого порядку денного Ради
ВФУ, яка відбудеться 29.03.2014 року о 12:00 та затвердження порядку
денного Ради ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ НА 2014 РІК
Доповідач – С. Чорний
Державний тренер з вітрильного спорту С. Чорний зазначив, що через події в
Україні впродовж останніх двох місяців, які заважають проводити змагання в
м. Севастополь, було скасовано проведення всеукраїнських змагань «Південна
регата» 25-30 березня 2014 року згідно рішення Міністерства молоді та спорту
України.
Таким чином, пропонується Відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків
та дівчат «Призи міста-героя Севастополя», які мають проводитись 01-06 травня
2014 року в м. Севастополь перенести у м. Запоріжжя практично на ті ж самі
дати: 02-07 травня 2014 року в яхт-клубі Спортивного комплексу ТОВ
«Соціальні ініціативи Запоріжжя» та перейменовуються на «Вітрильний тиждень
Запоріжжя».
Відповідно Відкриті всеукраїнські змагання в олімпійських номерах
«Весняний олімпійський тиждень», які мають проводитись 13-18 травня 2014
року в м. Севастополь пропонується перенести у м. Маріуполь на ті ж самі дати:
13-18 травня 2014 року, повноважний організатор – Донецька обласна Федерація
вітрильного спорту.
Також було звернення від Української асоціації класу Platu-25 щодо
внесення змін у Календар змагань ВФУ на 2014 рік у зв’язку з помилкою під час
обробки заявки, а саме: замінити змагання «Відкритий чемпіонат української
асоціації класу Platu-25», який має відбутись 05-08 червня 2014 року в м. Козин
(яхт-клуб «Водник», Київський гоночний яхт-клуб) на змагання «Відкритий
чемпіонат України в класі Platu-25».
У підсумку, у зв’язку зі складною ситуацією в країні, було запропоновано
дати доручення С. Чорному та П. Романенку підготувати зміни у Календар
змагань ВФУ на 2014 рік стосовно змагань, які заплановані у м. Севастополь та
які припадають на день позачергових виборів Президента України.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
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УХВАЛИЛИ:
1. Перенести Відкриті всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат «Призи
міста-героя Севастополя» (01-06 травня 2014 року, м. Севастополь) у
м. Запоріжжя (02-07 травня 2014 року, яхт-клуб Спортивного комплексу
ТОВ «Соціальні ініціативи Запоріжжя») та перейменувати їх на
«Вітрильний тиждень Запоріжжя».
Перенести Відкриті всеукраїнські змагання в олімпійських номерах
«Весняний олімпійський тиждень» (13-18 травня 2014 року,
м. Севастополь) у м. Маріуполь на ті ж самі дати: 13-18 травня 2014 року
(повноважний організатор – Донецька обласна Федерація вітрильного
спорту).
Внести відповідні зміни у Календар змагань ВФУ на 2014 рік.
За – 7, Проти – 0, Утримався – 0.
Рішення прийнято.
2. Внести наступні зміни у Календар змагань ВФУ на 2014 рік: змагання
«Відкритий чемпіонат української асоціації класу Platu-25 (05-08 червня
2014 року, м. Козин, яхт-клуб «Водник», Київський гоночний яхт-клуб)
замінити на змагання «Відкритий чемпіонат України в класі Platu-25»
(дати проведення та повноважні організатори зберігаються).
За – 6, Проти – 0, Утримався – 1.
Рішення прийнято.
3. Доручити виконавчому директору ВФУ та державному тренеру з
вітрильного спорту підготувати зміни у Календар змагань ВФУ на 2014 рік
стосовно змагань, які заплановані у м. Севастополь та інших змагань.
За – 7, Проти – 0, Утримався – 0.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ПРО ЗАГРОЗЛИВУ СИТУАЦІЮ, ЯКА СКЛАЛАСЬ В ЯХТ-КЛУБАХ
«ЕНЕРГЕТИК» ТА «КПДЮ»
Доповідач – С. Поліщук
Члени Президії ВФУ заслухали С. Поліщука щодо ситуації, яка склалась в
яхт-клубах «Енергетик» та «КПДЮ». Він зачитав звернення, що надійшло до
Президії ВФУ.
Члени громадської організації «Яхт-клуб «Юніор», яка є колективним
членом ВФУ та об’єднує вихованців вітрильної школи Київського Палацу дітей та
юнацтва, звертається до Президії ВФУ з приводу загрозливої для розвитку
спортивного вітрильництва України ситуації, що виникла з упорядкуванням
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земельної ділянки площею 2,51 га, яка розташована на березі Київського
водосховища в урочищі Гористе Вишгородського району Київської області, де з
1973 року знаходиться водно-спортивна база дитячої спортивної вітрильної школи
Київського Палацу дітей та юнацтва (КПДЮ).
За часи її існування, на цій акваторії вітрильним спортом займалась велика
кількість юнаків та дівчат з Києва та Київської області. Кращі з них переможно
захищали та гідно представляли СРСР, а згодом і незалежну Україну на
міжнародних змаганнях. Вихованці дитячої вітрильної школи КПДЮ перемагали
та були призерами чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Згодом багато
з них стали визнаними фахівцями своєї справи у різних галузях, відомими в
Україні та за її межами.
Протягом багатьох років вихованці школи разом з тренерським колективом
власноруч займалися благоустроєм та побудовою споруд для забезпеченням
занять вітрильним спортом, які й досі функціонують на території водноспортивної бази КПДЮ.
На жаль, документи щодо права на користування цією ділянкою та
спорудами видані у 1973 році не було вчасно переоформлено.
Довготривале листування адміністрації Київського Палацу дітей та юнацтва з
Вишгородською міською радою, щодо надання в довгострокове користування
ділянки на якій знаходяться споруди, які КПДЮ поставив на облік в Управлінні
комунальної власності м. Києва, не призвело до дій щодо підтримки
вітрильництва на Київському водосховищі. Сесія Вишгородської міської ради від
19.10.2013 затвердила рішення про визнання вищезазначеної ділянки землі як
такої, що немає власника – безхозної.
На якій підставі було прийнято таке рішення – не зрозуміло. На цій базі
розташована дитяча спортивна вітрильна школа КПДЮ, знаходяться крейсерськоперегонові яхти членів яхт-клубу «Юніор» та яхти інших колективів яхтсменів.
Протягом всіх років КПДЮ належним чином сплачує рахунки за надані
послуги ПАТ «Київобленерго» на підставі укладених договорів.
На базі займаються вітрильництвом яхтсмени Київщини, Києва та всієї
України, проводяться змагання з вітрильного спорту, які організовує Вітрильна
Федерація України та її осередки. Сьогодні водно-спортивна база КПДЮ – єдине
місце в Києві та області, де є можливість проводити повноцінні змагання з
вітрильного спорту серед яхт олімпійських класів та крейсерсько-перегонових
яхт, від клубних до чемпіонатів України та рейтингових міжнародних регат.
Навпроти бази КПДЮ, на іншому березі бухти вже більше сорока років діє
колективний член ВФУ ГО «Яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І. Строкова». 27 грудня
2013 року рішенням Вишгородської міської ради територію, де знаходиться цей
яхт-клуб, було передано під садівництво і поділено на тридцять дві садові ділянки.
На жаль, така ж доля чекає і водно-спортивну базу КПДЮ.
Своїми рішеннями Вишгородська влада нищить вітрильний спорт на
Київському водосховищі.
Отже необхідно здійснювати якісь дії щодо захисту яхт-клубів та спортивних
баз на Київському водосховищі.
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Поки Вишгородська міська рада не надала земельній ділянці водноспортивної бази КПДЮ статус, що унеможливлює розвиток вітрильництва,
пропонується разом з Міністерством у справах сім’ї молоді та спорту звернутися
до Кабінету міністрів України про надання ділянки, розміром 2,51 га в урочищі
Гористе Вишгородського району, у довгострокове користування Національній
Вітрильній Федерації України для створення на цій території Національної
олімпійської бази підготовки яхтсменів, на якій також продовжили б свою
діяльність дитяча спортивна вітрильна школа КПДЮ та інші громадські
об’єднання яхтсменів.
Отже, в процесі обговорення даного звернення було зазначено, що земельні
питання є дуже непростими та необхідно провести додаткові консультації.
Зокрема, земля у будь-якому випадку належить місцевій територіальній громаді,
отже рішення щодо розпорядження землею буде прийматись тільки
Вишгородською районною радою, тому потрібно співпрацювати з районною
радою. Таким чином, необхідно виробити комплекс заходів для збереження
вищезгаданих яхт-клубів.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Провести необхідну роботу та виробити комплекс заходів для
збереження вищезгаданих яхт-клубів. Доручити Президії ВФУ тримати
це питання на контролі.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ВНЕСЕНИХ ДО ПРОПОНОВАНОГО
ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ, ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ 29.03.2014 РОКУ
О 12:00 ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ.
На розгляд Президії ВФУ подано пропонований загальний порядок денний,
до якого внесено питання, що відносяться до компетенції Ради ВФУ.
Також, до Президії ВФУ надійшли пропозиції з деякими питаннями, для
включення їх до порядку денного Ради ВФУ від Київської федерації вітрильного
спорту, Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту та Херсонської
територіальної федерації вітрильного спорту. Усі вони були розглянуті та по них
були ухвалені наступні рішення:
Питання, які надіслала Київська ФВС (від Президії КФВС на Раду ВФУ
29.03.14):
Президія ВФУ
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Київська Федерація вітрильного спорту просить розглянути питання
щодо Вітрильної Федерації України та розвитку вітрильництва на наступний
період. Ставить питання:
І. Президія складається:
1. Президент,
2. Віце президент,
3. Віце президент,
4. Відповідальний секретар,
5-6. Представники 2-х найбільших Федерацій України,
7-8. Представники територіальних Федерацій з ротацією 1 рік,
9. Голова комітету з проведення перегонів,
10. Представник з спонсорської допомоги ВФУ.
Усі члени президії мають бути обраними.
II. Учасниками команд крейсерських перегонових яхт мають складатися:
50% членів ВФУ, 50% громадян України.
III. Крейсерські перегонові яхти можуть мати вимірювальне свідоцтво, без
умов мати судові білети.
IV. Виключити з составу збірної України спортсменів класу 420:
- 2 екіпажі кандидатів резерву (чоловіки),
- 1 екіпаж кандидатів (жінок).
На Чемпіонаті України брало участь 3 екіпажі і усі стали членами збірної.
V. У критеріях відбору збірної України нема мінімальних показників екіпажів
по кожним змаганням, що дає змогу приймати участь увесь рік не несучи
відповідальність.
VI. Маємо Чемпіонів Світу за 2012, 2013 роки у класі «Кадет», але на
Чемпіонат Світу 2014 рік планується 2 екіпажі.
У інших класах, які не мають таких показників:
- «Лазер-R» - 2,
- «Оптиміст» - 4,
- «470-М» - 2,
- «Бік техно» - 3.
Чому так?
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Отже, було розглянуто 6 питань від Київської ФВС.
Стосовно питань 1-3 було зазначено, що за формою це не питання, а
пропозиції. Неможливо визначити питання. Запропоновано рекомендувати
заступнику голови КФВС Ю. Даценку виступити по цих пунктах.
Стосовно питань 4-6 запропоновано доручити Спортивному комітету ВФУ
розглянути ці питання та доповісти Президії ВФУ.
Питання, яке надіслала Миколаївська ОФВС (лист №5 від 25.03.14):
Вітрильна федерація Миколаївської області пропонує внести до порядку
денного Ради ВФУ пропозицію відносно внесення змін у положення Чемпіонату
України серед крейсерських яхт. Ми пропонуємо зробити подвійний залік, по ORC
і по НПВ-2008 (редакція 2).
Якщо у заліковій групі буде заявлено більше двох суден, залік в цій групі буде
проводитись по ORC, в інших випадках по НПВ-2008 (редакція 2). Таким чином ми
збережемо кількість суден, кількість залікових груп на Чемпіонаті України і
зможемо проаналізувати становище на наступні змагання.
Стосовно цього питання від Миколаївської ОФВС запропоновано передати
його на розгляд до Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України
(ВКПСУ) та Комітету ВФУ по проведенню змагань для прийняття рішення та
доповісти про результати на Президії ВФУ.
Питання, які надіслала Херсонська ТФВС:
Рада ХТФВС пропонує внести до порядку денного Ради ВФУ наступні
питання і пояснення до них (хоча б для інформації):
У зв'язку з реорганізацією інспекції судноплавства:
1) Отримання кваліфікаційних документів яхтових стернових до 18 років;
2) Реєстрація нових побудованих яхт, обмін суднових білетів;
3) Внесення змін до статуту ВФУ (згідно закону Про громадські організації);
4) Погранслужби в регіонах, правила проходження в 2014 році.
Отже, було розглянуто 4 питання від Херсонської ТФВС.
Стосовно питання 1 запропоновано включити його в порядок денний Ради
ВФУ та доручити голові Кваліфікаційного комітету ВФУ Г. Голембієвському
підготувати це питання для виступу.
Стосовно питання 2 запропоновано включити його в порядок денний Ради
ВФУ та доручити голові Комітету реєстрації крейсерсько-перегонових яхт

Президія ВФУ
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Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України Ю. Бородянському
підготувати це питання для виступу.
Стосовно питання 3 запропоновано включити його в порядок денний Ради
ВФУ та доручити в.о. секретаря ВФУ А. Соломку підготувати це питання для
виступу.
Стосовно питання 4 запропоновано зняти його з розгляду, оскільки воно не
відноситься до компетенції Вітрильної федерації України.
Отже у підсумку, після обговорення запропоновано затвердити наступний
порядок денний на засідання Ради ВФУ, яке відбудеться 29.03.2014 року:
1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇЇ
ДО СКЛАДУ ВФУ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ ВФУ В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Доповідачі – в.о. секретаря ВФУ А. Соломко; Президент КОФВС Р. Лука

2. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2013 РІК
Доповідач – представник Ревізійної комісії ВФУ М. Райхерт

3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА
2014 РІК
Доповідач – виконавчий директор ВФУ П. Романенко

4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ВФУ НА
2014/15 РОКИ (РОТАЦІЯ, ТЕРМІН ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ)
Доповідач – Президент ВФУ В.Гуреєв

5. РІЗНЕ
Інформація стосовно Отримання кваліфікаційних документів яхтових
стернових до 18 років (голова Кваліфікаційного комітету ВФУ
Г. Голембієвський)
Інформація стосовно Реєстрації нових побудованих яхт та про обмін
суднових білетів (Голова комітету реєстрації крейсерськоперегонових яхт Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу
України Ю. Бородянський)
Інформація щодо ситуації про внесення змін до статуту ВФУ (згідно
закону України «Про громадські організації») (в.о. секретаря ВФУ
А. Соломко)
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Президія ВФУ

Протокол № 116

8

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати заступнику голови Київської ФВС Ю. Даценку
виступити по питаннях 1-3, які надіслала КФВС (від Президії КФВС на
Раду ВФУ 29.03.14).
2. Доручити Спортивному комітету ВФУ розглянути питання 4-6, які
надіслала КФВС (від Президії КФВС на Раду ВФУ 29.03.14) та
доповісти Президії ВФУ.
3. Доручити Вітрильному крейсерсько-перегоновому союзу України
(ВКПСУ) та Комітету ВФУ по проведенню змагань розглянути та
прийняти рішення щодо питання, яке надіслала Миколаївська ОФВС
(лист №5 від 25.03.14) та доповісти про результати на Президії ВФУ.
4. Доручити голові Кваліфікаційного комітету ВФУ Г. Голембієвському
підготувати питання 1, яке надіслала Херсонська ТФВС для виступу.
5. Доручити голові Комітету реєстрації крейсерсько-перегонових яхт
ВКПСУ Ю. Бородянському підготувати питання 2, яке надіслала
Херсонська ТФВС для виступу.
6. Доручити в.о. секретаря ВФУ А. Соломку підготувати питання 3, яке
надіслала Херсонська ТФВС для виступу.
7. Затвердити обговорений порядок денний засідання Ради ВФУ, яка
відбудеться 29.03.2014 року в цілому.
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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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: yachtingkherson@ukr.net <yachtingkherson@ukr.net>
To: SFU <sfu@sfu.com.ua>
Date: Tuesday, March 25, 2014, 8:57:16 PM
Subject: Рада ВФУ 29.03.2014 - ПРОЕКТ порядку денного
Files: Message.html
--====----====----====----====----====----====----====----====----====----===--

Совет ХТФПС предлагает внести в повестку дня Совета ПФУ следующие
вопросы и объяснения по ним (хотя бы для информации):

В связи с реорганизацией инспекции судоходства

1) Получение квалификационных документов яхтенных рулевых до 18 лет

2)Регистрация новых построенных яхт, обмен судовых билетов

3) Внесенные изменения в устав ПФУ ( согласно закона Об общественных
организаций)

4)Погранслужбы в регионах, правила прохождения в 2014году.

З повагою,ХТФВС
Вітрильної федерації України sfu@sfu.com.ua

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

