ПРОТОКОЛ № 07-2016
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ
14 жовтня 2016 р., м. Київ
Присутні
Родіон ЛУКА
Дмитро Шимків
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Євген МОЙСЕЄНКО
Мартін НАНН
Марк РАЙТ

Голова Президії, Президент ВФУ
член Президії, Перший Віце-Президент
член Президії, Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії
член Президії
член Президії, в інтерактивному спілкуванні

У роботі Президії беруть участь сім членів Президії. Статутні умови щодо наявності кворуму
дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу Президії.
З огляду на те, що Родіон Лука може розглядатися як зацікавлена сторона у розгляді питання
щодо листа Харківської ОФВС, Мартін Нанн запропонував доручити головування на засіданні
Першому Віце-Президентові ВФУ Дмитру Шимківу. Пропозиція підтримана всіма членами
Президії, які беруть участь у засіданні.
Після обговорення одноголосно ухвалено наступний Порядок Денний
ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1
ПРО ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОФВС
Доповідач – Родіон Лука.
2
СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ
Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев
3

РІЗНЕ
3.1

3.2

3.3

3.4

ПРО ЧЕМПІОНАТ РОСІЇ У КЛАСІ ВІНДСЕРФІНГ "ФОРМУЛА ВИНДСЕРФИНГ: ФОРМУЛА", ЯКИЙ
ПРОХОДИВ У М.СЕВАСТОПОЛЬ З 20.09.2016 ПО 26.09.2016
Доповідач - Олександр Зайцев
РОЗГЛЯД ЛИСТА ОДЕСЬКОЇ ОВФС ЩОДО НАДАННЯ ЇЙ СТАТУСУ ДІЙСНОГО КОЛЕКТИВНОГО
ЧЛЕНА ВФУ
Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев
ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ ПРАВИЛ WS RRS 2017-2020 ТА WS ERS20172020, УХВАЛЕНОГО НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ
Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев
ПРО КАНДИДАТА ДО РАДИ WS ЯК ПРЕДСТАВНИКА ГРУПИ SGROUP C НА 2017 – 2020

Доповідач – Родіон Лука.
3.5

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ОЛІМПІЙСЬКОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ.
Доповідач – Мартін Нанн

Питання Перше Порядку Денного
ПРО ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОФВС
Доповідач: Родіон ЛУКА.
Головуючий ознайомив присутніх зі змістом відкритого листа від Харківської ОФВС, який надійшов
04 жовтня 2016 р. на адресу електронної пошти ВФУ і адресований Родіону Луці, Президії ВФУ та
Територіальним осередкам ВФУ. У листі висловлено ставлення Харківської ОФВС щодо виступу
Родіона Луки на IX Відкритому Чемпіонаті Росії з вітрильного спорту в національному класі яхт
«еМ-Ка» та пропозиція про надання офіційних публічних пояснень позиції Родіона Луки та Президії
ВФУ щодо даного факту.
Обговорення питань, які порушені у листі, запропоновано провести у наступній послідовності:
 доповідь Родіона Луки про перебіг подій з його участю на зазначеному заході та його бачення
ситуації, що склалася;
 відповіді на запитання членів Президії;
 обговорення з’ясованих фактів;
 винесення ухвали Президії з цього Питання Порядку денного.
У своїй доповіді Родіон Лука зазначив, що у змаганнях приймав участь як приватна особа, жодних
заяв, виступів чи інших дій, які можна було би розглядати як діяльність у якості Президента ВФУ він не
вчиняв. Крім того екіпаж, у якому він виступав, був заявлений від України. На доказ членам президії
було надано копії списку учасників та результати змагань, де екіпаж у складі Кирила Подольського,
Родіона Луки та Ігоря Север’янова заявлено від України, про що свідчить позначення UKR70 у графі
«Парус №». Список учасників і результати регати засвідчені підписами Голови перегонового комітету
та Головного секретаря змагань. Данні, які були раніше на офіційному сайті http://www.nationalclass.ru/,
містили помилкову інформацію про участь цього екіпажу під номером RUS70 і наразі виправлені. Крім
того він вважає, що як спортсмен з України, від мав можливість доводити стан справ в Україні до
учасників вітрильної спільноти Росії, що є позитивним.
Після відповідей на запитання членів президії, висловлення позиції кожного з членів президії, які
брали участь у засіданні, та докладного обговорення всього загалу отриманої інформації, президія
сформувала своє ставлення до цієї події. Було зазначено, що Родіон Лука не порушив жодних статей
Статуту ВФУ, у якому не зазначено, у який спосіб Президент набуває представницьких повноважень
для виконання своїх функцій за межами України. Крім того, наразі не існує заборони для відвідання
Росії громадянами України. В обговоренні було також зазначено, що, як Президент ВФУ, Родіон Лука
відстоював і підтримував позицію ВФУ щодо заборони на участь колишніх спортсменів України
Максима Оберемка та Ольги Маслівець в Олімпійських іграх від Росії і яких російська федерація
намагалася заявити до участі у змаганнях, а також у 2015 році за дорученням президії брав участь у
якості представника ВФУ на щорічній Асамблеї ISAF, де було доведено позицію України щодо
взаємин ВФУ та ISAF щодо проведення змагань на території Криму, яка є територією під юрисдикцією
ВФУ.
Певні питання для випрацювання узгодження позиції президії були внесенні для голосування, а саме:
Чи свідчать надані Родіоном Лукою данні, про те, що він брав участь у змаганнях як приватна особа
без порушення вимог Статуту ВФУ?
Так
Ні
Не брав участі
6 голосів
0 голосів
1 голос
Ухвалено: президія вважає, що, за наданими поясненнями і з’ясованими в обговоренні обставинами,
Родіон Лука брав участь у змаганнях як приватна особа без порушення вимог Статуту ВФУ.
Чи підтверджує зазначення UKR70 у наданих документах представництво екіпажу від України?
Підтверджує
Не підтверджує
Не брав участі
4 голоси
2 голоси
1 голос
Ухвалено - Зазначення UKR70 у наданих документах підтверджує представництво екіпажу від України.
Одначе, з огляду на сьогоднішній стан у відносинах між Україною та Росією, дії Родіона Луки можна
вважати нерозважливими і такими, що викликали негативне сприйняття вітрильної спільноти України.
З огляду на зазначене президія вважає необхідним запропонувати Родіону Луці у відкритому листі до
вітрильної спільноти України надати пояснення своєї позиції щодо зазначеної події – участі у
Відкритому чемпіонаті Росії у класі «еМ-Ка». Ця пропозиція підтримана шістьма членами президії,
один – не брав участі у голосуванні.
Ухвалили:
Президія ВФУ вважає, що:
1.
Родіон Лука брав участь у IX Відкритому Чемпіонаті Росії з вітрильного спорту в
національному класі яхт «еМ-Ка» як приватна особа.
2.
Зазначення UKR70 у наданих документах підтверджує представництво екіпажу від
України.

3.

4.

Родіон Лука має у відкритому листі до вітрильної спільноти України надати
пояснення своєї позиції щодо зазначеної події – участі у Відкритому чемпіонаті Росії
у класі «еМ-Ка».
Щодо стосунків Вітрильної Федерації України та Всероссийской Федерации
парусного спорту у проведенні змагань всеросійського рівня на території Криму, яка
є територією під юрисдикцією, ВФУ має протидіяти намаганням проведення таких
змагань на усіх рівнях, обстоюючи свої права.

Питання Друге Порядку Денного
СТАН СПРАВ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ СТАТУТУ ВФУ
Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев
На поточний час до Робочої групи з опрацювання нової редакції Статуту надійшли відгуки на
пропонований текст Статуту, а саме – Текст проекту Статуту ВФУ з пропонованими змінами від
19.07.2016 від Миколаївської обласної Федерації вітрильного спорту, Текст проекту Статуту ВФУ з
пропонованими змінами від 09.08.16 від Харківської обласної Федерації вітрильного спорту,
Пропозиції і коментарі щодо Проекту Статуту ВФУ від 20.07.2016 від Київської Федерації вітрильного
спорту за підписом Лютого Б.П., Голови виконкому КФВС. Головне, про що зазначається у надісланих
пропозиціях, це те, що раніше запропонована форма організації ВФУ у якості громадської організації
не відповідає реальним потребам ВФУ.
За браком часу, запропоновано протягом двох тижнів внести до Статуту тільки ті зміни, які
вимагаються за Законом, за можливістю. у редакції, яка пропонована чи близька до пропонованої
Територіальними федераціями.
Надати інформацію про це всім Територіальним організаціям та подати такий проект Статуту на
регістрацію. Інші зміни опрацювати та внести до Статуту пізніше, після регістрації, з подальшою
перереєстрацією..
Ухвалили:
1.
Протягом двох тижнів внести до Статуту тільки ті зміни, які вимагаються за Законом, у
редакції, за можливістю, яка пропонована чи близька до пропонованої
Територіальними федераціями.
2.
Подати опрацьований у такий спосіб проект Статуту на регістрацію.
3.
Подальші зміни внести пізніше.
Питання Третє Порядку Денного
РІЗНЕ
Доповідачі: Олександр Зайцев
Слухали
3.1

ПРО ЧЕМПІОНАТ РОСІЇ У КЛАСІ ВІНДСЕРФІНГ "ФОРМУЛА ВИНДСЕРФИНГ: ФОРМУЛА", ЯКИЙ
ПРОХОДИВ У М.СЕВАСТОПОЛЬ З 20.09.2016 ПО 26.09.2016
Доповідач - Олександр Зайцев

На території АР Крим Всеросійська Федерація вітрильного спорту провела ряд всеросійських змагань
зі статусом відбіркових, і зокрема – Чемпіонат Росії у класі віндсерфинг «Формула». Це є порушення
прав ВФУ на проведення змагань у АР Крим, які мають бути визнаними у WS забороненими з усіма
наслідками для спортсменів-учасників. Запропоновано повідомити про цю подію до WS та ВФПС. І
надалі кожний випадок порушення прав ВФУ не має лишатися поза увагою та без відповідного
реагування.
Ухвалено одноголосно.
Ухвалили:
3.1.1. Підготувати листа до WS та ВФПС з повідомленням про порушення прав ВФУ
при проведенні всеросійських змагань у АР Крим.
3.1.2. Вчасно реагувати на порушення прав ВФУ при проведенні всеросійських
змагань у АР Крим, повідомляючи про такі події до WS та ВФПС .
Слухали
3.2.

РОЗГЛЯД ЛИСТА ОДЕСЬКОЇ ОВФС ЩОДО НАДАННЯ ЇЙ СТАТУСУ ДІЙСНОГО КОЛЕКТИВНОГО
ЧЛЕНА ВФУ

До Президії передано лист від Одеської ОФВС (вих. № 110/09/16 від 09 вересня 2016 р.) і отриманий
Виконавчим директором ВФУ 10 вересня 2016 р., у якому ООФВС звертається до ВФУ з проханням
про укладання договору про надання ООФВС повноважень дійсного колективного члена ВФУ.
Запропоновано вважати офіційною датою отримання листа 14 жовтня 2016, тобто час передачі його
до президії. За несвоєчасну передачу листа до Президії Виконавчому директорові виноситься
зауваження про неприпустимість таких дій на майбутнє.
В обговоренні зазначено, що наразі Одеська ОФВС за своїми даними не відповідає Положенню про
колективне членство ВФУ. Запропоновано повернутися до розгляду цього питання після надання
ООФВС підтверджень виконання всіх вимог зазначеного положення і доручити Віце-президенту ВФУ

Сергію Поліщуку та Виконавчому директору Павлу Романенку підготувати лист у відповідь з
обґрунтуванням позиції ВФУ.
Ухвалили:
3.2.1. Наразі ООФВС не відповідає умовам Положення про колективне членство
ВФУ.
3.2.2 Питання про надання ООФВС дійсного колективного членства ВФУ може бути
розглянуто після отримання підтвердження від ООФВС про виконання всіх
вимог зазначеного положення.
3.2.3 Запропонувати Виконавчому директору Павлу Романенку вчасно реєструвати
документи, які надходять до ВФУ та передавати їх для ознайомлення до
виконавчих та керівних органів ВФУ.
3.2.4 Доручити Віце-президенту ВФУ Сергію Поліщуку та Виконавчому директору
Павлу Романенку підготувати лист за підписом Президента ВФУ у відповідь з
обґрунтуванням позиції ВФУ.
Слухали
3.3.

ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ ПРАВИЛ WS RRS 2017-2020 ТА WS ERS20172020, УХВАЛЕНОГО НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ
Доповідачі - Сергій Поліщук, Олександр Зайцев

На попередньому засіданні було ухвалено доручити Родіону Луці та Мартіну Нанну визначити об’єм
внесених до правил уточнень та змін, задля чого пропонується надати ці тексти Родіону Луці та
Мартіну Нанну. В обговоренні запропоновано залучити до консультацій професійного перекладача.
Остаточно питання щодо перекладу вирішити після отримання висновків.
Ухвалили
3.3.1 Залучити до консультацій професійного перекладача. Остаточно питання
щодо перекладу вирішити після отримання їх висновків
Слухали
3.4

ПРО КАНДИДАТА ДО РАДИ WS ЯК ПРЕДСТАВНИКА ГРУПИ SGROUP C НА 2017 – 2020 РР.

Доповідач – Родіон Лука.
Для забезпечення інтересів вітрильництва України на міжнародному рівні у WS запропоновано подати
кандидатуру Родіона Луки у якості члена Ради WS, делегувати його на Щорічну Асамблею WS та
надати повноваження під час голосування щодо кандидатури на виборах в WS.
Ухвалили
3.4.1. Подати до WS кандидатуру Родіона Луки як члена Ради WS Group C на 2017 –
2020 рр.
3.4.2 Делегувати Президента ВФУ Родіона Луку на Щорічну Асамблею WS, яка
відбуватиметься у м.Барселона з 05 по 13 листопада 2016 р. (World Sailing
Annual Conference in Barcelona, 05-13 November 2016) у якості представника
Вітрильної Федерації України.
3.4.3 Надати за погодженням з президією повноваження для участі у голосуванні на
виборах щодо кандидатури Президента WS у відповідності з раніше
надісланими номінаціями від ВФУ.
3.4.4 Забезпечити необхідну організаційну та технічну підтримку цим заходам.
Слухали
3.5

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ОЛІМПІЙСЬКОГО ВІТРИЛЬНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ.

Доповідачі: Мартін Нанн
Розглянуто проект перетворення Київського водосховища на державний соціальний та спортивний
об’єкт. Текст проекту надано кожному членові Президії для вивчення. Після ознайомлення з
документом ВФУ має вирішити питання щодо надання проектові підтримки на розгляді міськради
м.Вишгорода.
3.5.1 Питання, а чи готова федерація підтримати ці пропозиції, а чи ні, розглянути на
наступних засіданнях президії після детального ознайомлення з проектом.
На цьому Порядок Денний Президії ВФУ вичерпаний. Дату та місце проведення наступної Президії
буде визначено пізніше.
Президент ВФУ

Секретар ВФУ

Родіон Лука

Олександр Зайцев

