Протокол № 27
засідання Ради Вітрильної федерації України
29 березня 2014
м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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)
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Присутні:
Члени Ради ВФУ: Президент, Віце-президенти, голови або заступники голів
Територіальних федерацій та особи, яким надано право представництва від
Територіальних федерацій відповідними документами:

1

Президент ВФУ

Василь ГУРЕЄВ

2

Перший Віце-президент ВФУ,
Почесний Президент ВФУ

Сергій МАШОВЕЦЬ

Віце-президент ВФУ,
Голова комітету по
проведенню змагань

Михайло РАЙХЕРТ

4

Віце-президент ВФУ

Сергій ЧЕРВЯКОВ

5

Віце-президент ВФУ,
Командор Вітрильного
крейсерсько-перегонового
союзу України (ВКПСУ)

Сергій ПОЛІЩУК

6

Київська ФВС

Юрій ДАЦЕНКО

7

Донецька ОФВС

Віктор КОЛЕСНІКОВ

8

Миколаївська ОФВС

Сергій ІСАКОВ

9

Одеська ОФВС

Сергій ЧЕРВЯКОВ

3

За дорученням

10 Полтавська ТФВС

Олег БОНДАРЕНКО

11 ВФ Харківської області

Олександр МАЗІН

За дорученням

12 Херсонська ТФВС

Віктор ДЖУНЖИК

За дорученням

13 Черкаська ОФВС

Олександр МАЗІН

Запрошені на Раду:
Сергій Чорний – державний тренер з вітрильного спорту.
Григорій Голембієвський – голова Кваліфікаційного комітету ВФУ.
Юлій Бородянський – голова Комітету реєстрації крейсерськоперегонових яхт Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України.
Павло Романенко – виконавчий директор ВФУ.
Присутні також члени ВФУ з різних територіальних федерацій.
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На засіданні Ради з 17-ти членів Ради присутні представники 8-ми
територіальних федерацій ВФУ, з яких Миколаївську ОФВС представляє за
дорученням Сергій Ісаков, ВС Харківської області – Олександр Мазін,
Херсонську ТФВС – Віктор Джунжик. Присутні також Президент ВФУ Василь
Гуреєв, Перший Віце-президент ВФУ, Почесний Президент ВФУ Сергій
Машовець, Віце-президент ВФУ Михайло Райхерт, Віце-президент ВФУ Сергій
Червяков, Віце-президент ВФУ, Командор Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України Сергій Поліщук.
На засіданні відсутні представники м. Севастополя, Дніпропетровської
ОФВС, Запорізької ОФВС та Кіровоградської ОФВС.
Таким чином, у роботі Ради братиме участь 13 членів Ради з 17-ти. Отже,
можна відкривати засідання Ради ВФУ та розпочинати роботу, оскільки це
відповідає необхідним вимогам Статуту ВФУ щодо кворуму для прийняття
ухвал.
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ
Доповідач – Василь Гуреєв, Президент ВФУ

ПОРЯДКУ

ДЕННОГО

ТА

Після обговорення запропоновано затвердити Порядок денний та розпочати
роботу.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити порядок денний, регламент та розпочати роботу Ради ВФУ у
складі 13 членів Ради.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
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
Члени Ради заслухали А. Соломка з цього питання. Присутніх було
проінформовано про те, що до Вітрильної федерації України 22 червня 2013 року
надійшов інформаційний бюлетень Про результати виборів керівних осіб та
складу Ревізійної комісії Київської обласної федерації вітрильного спорту, які
відбулись 22.06.2013 року в м. Вишгород.
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В даному бюлетені йдеться про те, що згідно рішення установчих зборів зі
створення Громадської організації «Київська обласна федерація вітрильного
спорту» протокол від 09.06.2013 року, 22 червня 2013 року в кают-компанії Яхтклубу «ЮНІОР» відбулись вибори керівного складу та ревізійної комісії
ГО «Київська обласна федерація вітрильного спорту».
Протоколом № 2 засідання Виборчої комісії установчої Конференції
Київської обласної федерації вітрильного спорту по виборам керівних осіб та
Ревізійної комісії Київської обласної федерації вітрильного спорту (далі –
КОФВС) на 2013-2017 роки від 22 червня 2013 року затверджено наступні
результати виборів керівних осіб та складу Ревізійної комісії КОФВС, які
відбулись 22.06.2013 року в м. Вишгород:
Президент КОФВС – ЛУКА Родіон Михайлович;
Віце-президент КОФВС – БАЛАНЮК Олександр Іванович;
Секретар КОФВС – ШУМІЛОВ Сергій Леонідович;
Голова Ревізійної комісії КОФВС – ШУМ Михайло Миколайович;
Члени Ревізійної комісії КОФВС – ХИТРА Олена Миколаївна,
ТРЕЛЄВСЬКА Світлана Георгіївна.
Далі було зауважено, що процедура створення вищезазначеного
територіального осередку ВФУ була погоджена з ВФУ та повністю відповідає
статутним вимогам Вітрильної федерації України.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити статут громадської організації «Київська обласна федерація
вітрильного спорту» та включити її до складу ВФУ як територіальний
осередок ВФУ в Київській області.
2. Ввести до складу Ради ВФУ президента Київської обласної федерації
вітрильного спорту Родіона Луку та продовжити роботу Ради ВФУ у
складі 14 членів Ради.
Рішення прийнято одноголосно.
Загальна кількість членів Ради ВФУ на засіданні – 14 з 18.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2013 РІК
Доповідач – Михайло Райхерт, член Контрольно-ревізійної Комісії ВФУ
За відсутності Голови Ревізійної комісії Олега Перестюка зі звітом
Ревізійної комісії Раду ознайомив член комісії Михайло Райхерт. Після
обговорення звіту та відповідей на запитання членів Ради, запропоновано
Рада ВФУ
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затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВФУ за
2013 рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
ВФУ за 2013 рік.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА
2014 РІК
Доповідач – Павло Романенко, виконавчий директор ВФУ
Члени Ради ВФУ заслухали П. Романенка з цього питання. Він ознайомив
присутніх з Проектом бюджету ВФУ на 2014 рік за кожною із статей.
Також були окреслені пропозиції щодо джерел надходжень, зокрема щодо
безповоротної фінансової допомоги від спонсорів Р. Лука запропоновував
створити у ВФУ маркетинговий відділ, який би розробляв механізм залучення
спонсорських коштів та здійснював роботу щодо залучення агентств з пошуку
інвесторів та партнерів, яких можна ексклюзивно представляти.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити проект бюджету ВФУ на 2014 рік в цілому.
2. Розглянути на Президії ВФУ питання щодо створення у ВФУ
маркетингового відділу для розробки та здійснення механізму залучення
коштів від спонсорів та партнерів.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ ВФУ НА
2014/15 РОКИ (РОТАЦІЯ, ТЕРМІН ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ)
Доповідач – Василь Гуреєв, Президент ВФУ
Президент ВФУ проінформував присутніх про те, що відповідно до
протоколу засідання Ради Вітрильної федерації України від 07 травня 2011 року
стосовно двох членів Президії ВФУ – представників обласних Територіальних
ФВС, які змінюються кожні півроку за принципом ротації – закінчився термін їх
Рада ВФУ
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перебування у складі Президії ВФУ, а саме: Івана Юхименка – голови
Кіровоградської ОФВС та Олександра Мазіна – голови Черкаської ОФВС.
В процесі обговорення кандидатур на наступні півріччя було запропоновано
розглянути кандидатури представників тих територіальних ФВС, які ще не були
членами Президії ВФУ, а також тих хто має змогу та бажання постійно брати
участь у засіданнях в м. Києві.
С. Машовець звернув увагу на те, що концепція членства в Президії ВФУ
кожні півроку двох представників територіальних ФВС була створена з
конкретною метою. Зокрема, до Президії ВФУ повинні обиратись голови
територіальних ФВС для того, щоб вони були в курсі справ, обмінювались
досвідом з керівництвом національної федерації і таке інше, а не для того, щоб
захищати свої інтереси. Тобто, за півроку роботи в Президії голови ТФВС
набувають розуміння того як ведеться політика і як працює Президія
національної федерації.
Таким чином, після загального обговорення різних кандидатур, згідно
статуту ВФУ Президентом ВФУ запропоновані наступні представники
Територіальних ФВС: на перші півроку пропонується затвердити Родіона Луку –
президента Київської обласної федерації вітрильного спорту та Леоніда
Шумілова – голову Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту; на
друге півріччя пропонується затвердити Івана Юхименка – голову
Кіровоградської обласної федерації вітрильного спорту та Віктора Колєснікова –
голову Донецької обласної федерації вітрильного спорту.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Вивести зі складу Президії ВФУ І. Юхименка та О. Мазіна у зв’язку із
закінченням терміну їх перебування у складі Президії ВФУ та ввести на
наступні півроку до складу Президії ВФУ представників обласних
Територіальних ФВС:
Р. Луку – президента Київської ОФВС;
Л. Шумілова – голову Миколаївської ОФВС.
2. Затвердити членів Президії – представників обласних Територіальних
ФВС, які замінять за принципом ротації президента Київської ОФВС та
голову Миколаївської ОФВС через півроку:
І. Юхименка – голову Кіровоградської ОФВС;
В. Колєснікова – голову Донецької ОФВС.
За – 13, Проти – 0, Утримався – 1.
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
РІЗНЕ
5.1. Інформація стосовно Отримання кваліфікаційних документів яхтових
стернових до 18 років (Г. Голембієвський).
Члени Ради заслухали Г. Голембієвського з цього питання.
Стосовно даного питання було зазначено, що Свідоцтво судноводія
вітрильного судна видається Укрморрічінспекцією та зачитано наступне –
"Положення
про
порядок
видачі
посвідчення
судноводія
малого/маломірного судна" - Наказ Мінінфраструктури №283 від 07-052013, зареєстровано Мінюстом 29 травня 2013 р. за № 831/23363р):
1.1. Це Положення визначає загальний порядок видачі посвідчень
судноводіїв малих/маломірних суден (далі - Посвідчення), що здійснюють
плавання на внутрішніх водних шляхах України (далі - ВВШ), відповідно до
проведеної підготовки та за результатами перевірки (оцінки) знань
судноводіїв малих/маломірних суден (далі - ММС).
1.2. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які керують:
• суднами, що плавають під військово-морським прапором України;
• рибопромисловими суднами;
• спортивними суднами;
• весловими суднами, що використовуються без двигуна, довжиною до
2,5 метра.
1.3. Видачу посвідчень судноводіям ММС, які здійснюють плавання на
ВВШ, а також здійснення контролю за проведенням підготовки та
перевіркою (оцінкою) знань судноводіїв ММС забезпечує Державна інспекція
України з безпеки на морському та річковому транспорті.
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
• вітрильне судно - будь-яке судно, що пересувається за допомогою
вітрила;
• внутрішні водні шляхи - річки, озера, водосховища, канали, інші
водойми, придатні для судноплавства, а також внутрішні морські води та
територіальне море;.
1.5. Посвідчення судноводія малого/маломірного судна отримують
кандидати, які:
• мають вік не молодше 18 років;
• є придатними для управління ММС за станом здоров’я;
• успішно пройшли спеціальну теоретичну та практичну
(тренажерну) підготовку в навчально-тренажерних закладах (далі - НТЗ),
перелік яких затверджується Мінінфраструктури України за поданням
Укрморрічінспекції (далі - перелік НТЗ), та мають відповідне документальне
підтвердження;
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• успішно пройшли перевірку (оцінку) теоретичних знань та
практичних навичок в КК.
Але, що стосується осіб до 18 років, то місцеві органи або адміністрації
мають право узгодити документ – кваліфікаційне посвідчення – базуючись
на місцевих правилах користування водними об’єктами.
В даному випадку Херсонська ТФВС може самостійно видавати
кваліфікаційні посвідчення особам до 18 років згідно діючого положення та
вимог до кандидатів на право керування вітрильним судном без погодження
з управліннями УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІ.

Далі присутніх було ознайомлено з роботою, проведеною
Кваліфікаційним комітетом ВФУ щодо вирішення різних проблемних
кваліфікаційних питань та налагодження співпраці з Укрморрічінспекцією.
Було зазначено, що наразі існують багато проблем та неузгодженостей, які
потребують термінового вирішення. Також в Укрморрічінспекції бракує
фахівців з питань щодо вітрильних суден. Тим не менше, у цьому відомстві
налагоджено зв’язки, контакти та є взаємне бажання до співпраці та
вирішення проблемних питань. Крім того, згідно вимог законодавства, в
Укрморрічінспекції повинні бути дипломовані спеціалісти в галузі
управління вітрильним судном (яхтові капітани), яких наразі там немає.
Відповідно, в Укрморрічінспекції не можуть приймати іспити та видавати
дипломи яхтових стернових. Також було зазначено, що всі ліцензії на
керування вітрильно-моторним судном, які видавались раніше не втратили
чинність, оскільки були видані державним органом, а нормативного акту,
який визнає ці документи недійсними наразі немає. При цьому,
Укрморрічінспекція не визнає ліцензій на керування вітрильно-моторним
судном виданих закордонними організаціями, оскільки такі ліцензії повинні
видаватись тільки державними органами іноземних країн, а також має бути
взаємне визнання цих дипломів.
Радою ВФУ вищезазначену інформацію взято до уваги, а також:
Ухвалили:
1. Роботу, проведену Кваліфікаційним комітетом ВФУ, схвалити та
доручити продовжувати її надалі.
Ухвала винесена одноголосно.

5.2. Інформація стосовно Реєстрації нових побудованих яхт та про обмін
суднових білетів (Ю. Бородянський).
Члени Ради заслухали Ю. Бородянського з цього питання.
Він окреслив наступний стан справ, зокрема, щодо реєстрації
крейсерсько-перегонових яхт. Зараз продовжує діяти та сама схема,
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відпрацьована більше 10 років тому: власник крейсерсько-перегонової яхти
надає у Укрморрічінспекцію (УМРІ) відповідні документи, зокрема,
свідоцтво спортивного судна та акт технічного огляду підписаний
інспектором Технічного комітету ВФУ. До того часу, коли Міністерство
молоді та спорту України опинилось у Міністерстві науки, ця процедура
була прописана законодавчо. Але після об’єднання міністерств, а потім
повернення їх до попереднього вигляду відбулись нормативно-право зміни,
що призвели до проблем та юридичних колізій. Отже, до Мінмолодьспорту
було направлено відповідного листа від ВФУ і на сьогоднішній день
досягнута наступна домовленість про те, що Мінмолодьспорту бере до
відома Положення про порядок визнання та обліку спортивних вітрильних
суден, яке було ухвалено Президією ВФУ та ВКПСУ, де запропоновано
видавати такі свідоцтва Вітрильною федерацією України. УМРІ також взяла
це до уваги, і таким чином видача суднових білетів крейсерськоперегоновим яхтам продовжує проводилась за вищезазначеною
процедурою, тобто власник надає свідоцтво спортивного судна та акт
технічного огляду підписаний інспектором Технічного комітету ВФУ та
отримує судновий білет або подовжує строк його дії.
Останнім часом ВФУ проводить активну роботу щодо вирішення
проблемних питань, зокрема, відбулась робоча зустріч із заступником
міністра інфраструктури України з вищезазначених питань та реєстрації,
зокрема. Від ВФУ було запропоновано на трьох робочих групах розглянути
окремо питання технічного нагляду, реєстрації та кваліфікаційних питань,
але зараз ця робота з об’єктивних причин призупинена. Отже, одна з
головних проблем технічного нагляду, яка потребує вирішення полягає в
тому, що в принципі технічний нагляд за усіма суднами здійснює Регістр
судноплавства України, але спортивні судна до компетенції Регістру не
належать, про що написано у його положенні про діяльність. Це питання в
свою чергу тісно стикується з реєстрацією, тобто УМРІ запевняє, що одразу
як буде врегульоване питання технічного нагляду у них взагалі не буде
жодних зауважень щодо видачі суднових білетів.
Стосовно новопобудованих яхт проблемним питанням є те, що згідно
діючих нормативних документів проект будь-якої новопобудованої яхти
має бути погоджений з класифікаційним товариством, яким Технічний
комітет ВФУ не є. Таким класифікаційним товариством є Регістр
судноплавства України, але він не має повноважень займатись спортивними
суднами.
Таким чином, питання видачі або подовження суднових білетів не є
проблемним. Єдине проблемне питання яке може виникнути в
найближчому майбутньому – це питання легалізації роботи Технічного
комітету ВФУ та техоглядів, які ним проводяться, зокрема первинного
техогляду, тобто визнання того, що яхта побудована за відповідними
правилами. Але наразі підготовлений проект Постанови Кабінету Міністрів
України де ці питання будуть закриті.
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У підсумку зазначено, що робота з важливих для ВФУ питань щодо
реєстрації, техогляду та кваліфікаційних питань велась досить активно та
продовжується. Поточна ситуація така, що у зв’язку зі зміною керівництва
Міністерства інфраструктури України вирішення питань ВФУ призупинені
на певній стадії розгляду та наразі не вирішуються. Але ця робота буде
продовжена найближчим часом.
Радою ВФУ вищезазначену інформацію взято до уваги, а також:
Ухвалили:
1. Роботу, проведену Технічним комітетом ВФУ, схвалити та доручити
продовжувати її надалі.
Ухвала винесена одноголосно.

5.3. Інформація щодо ситуації про внесення змін до статуту ВФУ (згідно
закону України «Про громадські організації») (А. Соломко).
Члени Ради заслухали А. Соломка з цього питання. Присутніх було
проінформовано про історію розгляду питання щодо внесення змін до
статуту ВФУ та про теперішній стан справ.
Вперше питання про внесення змін до статуту ВФУ було піднято на
минулорічній Раді ВФУ, яка відбулась 23.03.2013 року (протокол №26).
Оскільки зміни до статуту ВФУ має повноваження вносити лише
Конференція ВФУ, було прийнято рішення провести позачергову
Конференцію ВФУ.
Таким чином, рішенням Президії ВФУ від 19.04.2013 року (протокол
№107) було призначено дату проведення позачергової Конференції ВФУ.
Рішенням Президії ВФУ від 06.06.2013 року (протокол №109) було
ухвалено рішення створити комісію з доопрацювання статуту ВФУ на чолі з
С. Машовцем та доручити їй підготувати відповідні зміни та зауваження для
приведення статуту ВФУ у відповідність до законодавства України і
усунення його недоліків у термін до засідання Президії ВФУ 18 червня 2013
року, на якому розглянути та затвердити запропонований проект Статуту
ВФУ зі змінами для винесення його на розгляд та затвердження
Конференції ВФУ.
Отже, 19.06.2013 року відбулось засідання Президії ВФУ (протокол
№110), на якому вищезгадана комісія підготувала відповідні зміни та
зауваження для приведення статуту ВФУ у відповідність до законодавства
України та усунення його недоліків, а також зібрала всі пропозиції, які
надійшли від членів ВФУ щодо змін до статуту, опрацювала їх та винесла
свої висновки на розгляд, погодження та затвердження Президії ВФУ. Далі
було обговорено проект Статуту ВФУ за кожною статтею. Було розглянуто
пропозиції від комісії з доопрацювання статуту ВФУ та пропозиції, що
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надійшли від Херсонської ТФВС, 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 запрошеного юриста, який проінформував, що з 1 січня 2013
року введено в дію нову редакцію Закону України «Про громадські
об’єднання» та 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. Отже, з огляду на вищезазначене, було прийнято
рішення про перенесення дати проведення позачергової Конференції ВФУ
на початок жовтня 2013 року в м. Севастополь.
В процесі роботи з юридичними аспектами виникли значні складнощі,
які не були вирішені. Зокрема, до Президії ВФУ звернулась Київська
федерація вітрильного спорту з проханням перенести дату та місце
проведення позачергової Конференції ВФУ (протокол №111 від 16.09.2013
року). Також було зауважено, що таке рішення підтримують й інші
територіальні осередки ВФУ.
Під час розгляду цього звернення було зазначено, що при обговоренні
змін до Статуту ВФУ, над якими працювала призначена Президією ВФУ
комісія, виникло багато питань стосовно цілої низки статей нового закону.
Цей закон жодним чином не враховує специфіку громадських об’єднань
спортивної спрямованості, що вкрай негативно вплине на можливості
самостійної роботи місцевих осередків всеукраїнських спортивних
федерацій та Національного олімпійського комітету. Виходячи із спільних
інтересів національних спортивних федерацій та НОК України, було
прийнято рішення про те, що всі зауваження та пропозиції стосовно Закону
України «Про громадські об’єднання» направляються до НОКу. З
урахуванням того, що на приведення статутних документів до вимог нового
закону передбачено 5 років, ВФУ як й інші спортивні федерації вже
надіслала своє бачення змін та зауваження, які необхідно внести у цей
закон. Враховуючи зацікавленість всіх федерацій включно з НОК України,
існує велика вірогідність внесення змін і доповнень до цього закону.
З урахуванням вищенаведеного запропоновано призначити дату та
місце проведення позачергової Конференції ВФУ після того, як НОК
отримає офіційну відповідь Міністерства юстиції України.
Таким чином, враховуючи рішення Ради ВФУ стосовно проведення
позачергової Конференції ВФУ, запропоновано відправити листа кожному
члену Ради ВФУ з інформацією про ситуацію, яка склалась та про дії ВФУ з
цієї проблеми, і якщо не буде отримано заперечень вважати правомочним
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рішення Президії ВФУ від 16 вересня 2013 року про перенесення дати та
місця проведення позачергової Конференції ВФУ.
Отже, останнім ухваленим рішенням з даного питання є наступне:
Перенести проведення та призначити дату і місце проведення позачергової
Конференції ВФУ після того, як НОК отримає офіційну відповідь
Міністерства юстиції України стосовно пропозицій та зауважень від ВФУ
щодо внесення змін до чинного Закону України «Про громадські
об’єднання» (протокол №111 від 16.09.2013 року).
Наразі, такої офіційної відповіді від Міністерства юстиції України не
отримано.
Вищезазначену інформацію взято до уваги.
Ухвала з цього питання порядку денного не приймалася.

Далі в.о. секретаря ВФУ ознайомив присутніх з витягом із засідання
Президії ВФУ від 28.03.2014 року №116 щодо затвердженого порядку денного
Ради ВФУ. Було зазначено, що усі питання, які були надіслані територіальними
осередками як пропозиції до включення в порядок денний засідання Ради ВФУ,
розглянуті на Президії ВФУ, обговорені та по них прийняті рішення.
Зокрема, є рішення Президії ВФУ рекомендувати заступнику голови
Київської ФВС Ю. Даценку виступити по питаннях 1-3, які надіслала КФВС (від
Президії КФВС на Раду ВФУ 29.03.14). Було надано слово члену Ради ВФУ
Ю. Даценку. Він виступив з роз’ясненням по перших трьох питаннях, які
надіслала КФВС.
Перше питання про зміну структури Президії ВФУ було знято з розгляду.
Друге питання полягало в тому, що участь у змаганнях з вітрильного спорту
можуть брати тільки члени ВФУ, а Київська ФВС пропонує, щоб учасниками
команд крейсерських перегонових яхт були не 100% члени ВФУ, а принаймні
50%. На думку Київської ФВС це дозволить популяризувати вітрильний спорт
серед громадськості шляхом залучення нових людей до одноразової участі у
командах крейсерських перегонових яхт під час проведення змагань. Це також
посприяє тому, що ці люди у майбутньому стануть членами ВФУ.
С. Машовець з цього приводу зауважив, що існують правила змагань. Якщо
мова йде про змагання з вітрильного спорту, то ці змагання мають проводитись
за правилами вітрильницьких перегонів. У правилах конкретно сказано –
учасник змагань має бути членом федерації. Також в цих правилах чітко
окреслено, які пункти правил можуть бути змінені національними федераціями.
Оскільки правила стосовно того, хто може брати участь у тих чи інших
змаганнях з вітрильного спорту не може змінювати національна федерація, то
питання підняте Київською ФВС про участь у таких змаганнях людей, які не є
членами національної федерації, має повноваження вирішувати тільки ISAF.
Рада ВФУ
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Отже треба розуміти те, що загалом можливість проводити змагання з
вітрильного спорту забезпечує міжнародне співтовариство яхтсменів, яке
називається Міжнародна вітрильна федерація ISAF, а ВФУ – це її частина, тому
потрібно неухильно дотримуватись правил ISAF. Таким чином, дане питання
було знято з розгляду.
Третє питання полягало в тому, що вимірювачі ВФУ не роблять
вимірювання яхти за відсутності суднового білету. Запропоновано підготувати
це питання разом з ВКПСУ та Підкомітетом ВФУ вимірювачів крейсерських яхт
та винести його на засідання Президії ВФУ.
Отже, 1 та 2 питання, які надіслала КФВС зняті з розгляду; стосовно 3
питання було ухвалено наступне рішення:
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити Вітрильному крейсерсько-перегоновому союзу України та
Підкомітету ВФУ вимірювачів крейсерських яхт розглянути питання
Київської ФВС стосовно того, що вимірювачі ВФУ не роблять
вимірювання яхти за відсутності суднового білету та доповісти на Президії
ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.

На цьому засідання Ради Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

Рада ВФУ
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ДОДАТОК
до протоколу №27 від 29.03.14р.

22 червня 2013 року
До Вітрильної федерації України
Про результати виборів керівних
осіб та складу Ревізійної комісії
Київської обласної федерації
вітрильного спорту, які відбулись
22.06.2013 року в м. Вишгород
Інформуємо Вас, що згідно рішення установчих зборів зі створення
Громадської організації «Київська обласна федерація вітрильного спорту»
протокол від 09.06.2013 року, 22 червня 2013 року в кают-компанії Яхт-клубу
«ЮНІОР» відбулись вибори керівного складу та ревізійної комісії
ГО «Київська обласна федерація вітрильного спорту».
Протоколом № 2 засідання Виборчої комісії установчої Конференції
Київської обласної федерації вітрильного спорту по виборам керівних осіб та
Ревізійної комісії Київської обласної федерації вітрильного спорту (далі –
КОФВС) на 2013-2017 роки від 22 червня 2013 року затверджено наступні
результати виборів керівних осіб та складу Ревізійної комісії КОФВС, які
відбулись 22.06.2013 року в м. Вишгород:
Президент КОФВС – ЛУКА Родіон Михайлович;
Віце-президент КОФВС – БАЛАНЮК Олександр Іванович;
Секретар КОФВС – ШУМІЛОВ Сергій Леонідович;
Голова Ревізійної комісії КОФВС – ШУМ Михайло Миколайович;
Члени Ревізійної комісії КОФВС – ХИТРА Олена Миколаївна,
ТРЕЛЄВСЬКА Світлана Георгіївна.

Голова Виборчої комісії

О. Кандзюба

Секретар Виборчої комісії

А. Соломко

Член Виборчої комісії

В. Костін

