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ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ
25 вересня 2018 р.

м.Київ

Присутні:
Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Олександр ЗАЙЦЕВ
Юлія КИРПА
Євген МОЙСЕЄНКО

Голова Президії, Президент ВФУ
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
член Президії, Секретар ВФУ
член Президії
член Президії

Запрошені до обговорення:
Юлія Кисельова
Павло РОМАНЕНКО
Сергій ЩЕРБАКОВ

Державний тренер
Виконавчий директор
Голова комітету ВФУ з проведення змагань

Президія розпочала роботу у складі 5-ми членів Президії. З огляду на зменшення складу Президії через те, що Євген
Кисельов і Мартин Нанн пішли з життя, наразі Президія складається з восьми членів і, за умови участі п’яти членів
Президії, Статутні умови щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку
денного. Після обговорення внесених пропозицій та доповнень ухвалено скоректований Порядок Денний засідання
президії і запропоновано розпочати роботу.
Ухвалено одноголосно
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РІЗНЕ.
7.1
ПРО СТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ДОПОВІДАЧ С.ЩЕРБАКОВ
7.2
ПРО УЧАСТЬ У 2018 WORLD SAILING ANNUAL CONFERENCE, 27 - 04 NOVEMBER 2018, HYATT
REGENCY, SARASOTA, FLORIDA, USA
ДОПОВІДАЧ Р.ЛУКА
7.3
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ НА САЙТІ ВФУ
ДОПОВІДАЧ Є.МОЙСЕЄНКО

Перед початком роботи члени Президії хвилиною мовчання вшанували пам'ять членів Президії Євгена
Кисельова і Мартина Нанна, які передчасно пішли з життя.
Слухали Питання Перше Порядку денного
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 2018 РОКУ.
Доповідач Юлія Кисельова
Доповідач поінформувала присутніх про низку проблем, які суттєво утруднили проведення комплексного Чемпіонату
України при одночасному застосуванні трьох дистанцій. Це і технічні проблеми (наявність інвентарю у належній кількості
– буї означення дистанції, засоби зв’язку, відсутність технічного забезпечення – головні суддівські судна та катери) і
проблеми з наявністю кваліфікованого персоналу, зокрема – суддівського. Зазначено, що, за необхідністю, необхідно
більш активного залучати Асоціації класів для проведення змагань.
УХВАЛИЛИ
1.1 Розглянути на Раді ВФУ питання впорядкування стартових внесків на головних змаганнях Календаря
ВФУ.
1.2 Доручити Комітету ВФУ з проведення змагань до кінця жовтня 2018 р. підготувати рекомендації щодо
фінансування змагань на належному рівні та програми щодо проведення змагань на належному рівні.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання Друге Порядку денного
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ У 2019 РОЦІ.
Доповідач Юлія Кисельова
З метою підвищення привабливості вітрильного спорту для регіонів, підняття пріоритетності виду спорту та якості
проведення змагань пропонується завбачити проведення як чемпіонатів України у деяких масових класах, так і
проведення окремо загальних чемпіонатів (Чемпіонату України в олімпійських номерах програми, Чемпіонату України
серед юнаків і дівчат, Чемпіонату України серед юніорів, Чемпіонату України серед неолімпійських номерах програми,
Чемпіонат України серед спорт ботів, Чемпіонат України ORC серед крейсерсько-перегонових яхт). З метою підвищення
мотивації, особливо у юних яхтсменів, наразі розробляються додаткові вікові критерії. В обговоренні визнано за
доцільне оприлюднити опрацьовані пропозиції для обговорення
УХВАЛИЛИ
2.1 Розповсюдити пропозиції щодо проведення змагань у регіональних підрозділах ВФУ та на сайті ВФУ.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання Третє Порядку денного
ПРО ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ У КАЛЕНДАР ГОЛОВНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ.
Доповідач Павло Романенко
Запропоновано розділити змінити терміни подання заявок на проведення головних змагань і змагань календаря ВФУ з
огляду на надання регіональним підрозділам ВФУ можливості формувати власні пропозиції щодо проведення змагань
календаря ВФУ.
УХВАЛИЛИ:
3.1 Встановити граничний термін подання заявок на проведення головних змагань ВФУ – 31 жовтня,
регіональних змагань – до 30 листопада поточного року.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання Четверте Порядку денного
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЯВНИКІВ ЗМАГАНЬ.
Доповідачі Юлія Кисельова, Павло Романенко
У доповіді зазначено, що є випадки, коли організатори змагань не дотримуються вповні своїх зобов’язань у питаннях
організації проведення змагань, на які вони подавалися заявки. Обговорено можливість, у разі не виконання своїх
заявлених зобов'язань, розглянути питання щодо відмови на проведення цих змагань на наступний рік. Також є випадки,
коли на певні змагання взагалі відсутні заявки і ВФУ має звертатися до регіональних підрозділів з пропозицією про їх
проведення, що суттєво ускладнює стан справ з їх організацією. Але, задля розвитку вітрильного спорту, скасування
змагань не є прийнятним рішенням; у таких випадках більш прийнятим може бути звернення до асоціацій класів та
надання їм дозволу на організацію та проведення зазначених головних змагань ВФУ.
УХВАЛИЛИ:
4.1 Розглянути можливість призначення організатора проведення певних змагань у разі відсутності
заявок на їх проведення.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання П’яте Порядку денного
ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВФУ У М. КИЇВ.
Доповідачі Павло Романенко, Сергій Поліщук
Згідно ухвал Ради ВФУ від 24.03.18 та Президії від 06.04.18. питання створення відокремленого підрозділу у м. Києві
буде розглядатися після надходження до ВФУ необхідних документів. Надісланий до ВФУ Статут Київської федерації
вітрильного спорту (КФВС) не надає можливості створення відокремленого підрозділу громадської організації зі
статусом юридичної особи. Окремі статті статуту цього громадського об’єднання не відповідають положенням чинного
законодавства України та Статуту ГО «Вітрильна федерація України»:
а саме:


Статут (на титульній сторінці) не містить жодного посилання на організаційно-правову форму громадського об’єднання –
громадська організація або спілка. Повне найменування КФВС відповідно до пункту 1.4. статті 1 Статуту також не містить
посилання на організаційно-правову форму юридичної особи – всупереч вимогам ст. 16 Закону Україні “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, відповідно до положень якої:
“найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму” та п. 2 статті 10 Закону
Україні “Про громадські об’єднання” (далі – ЗУ “Про ГО”), відповідно до якого “найменування громадського об'єднання
складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма
громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка")”;









Пункт 1.1. статті 1 Статуту КФВС передбачає, що КФВС спорту є громадською організацією. При цьому, пункт 4.2 стаття 4
Статуту КФВС передбачає, що членами КФВС є фізичні особи та колективні члени (яхт-клуби, колективи фізичної культури
організацій, учбові заклади, які займаються вітрильним спортом) - всупереч вимогам статті 1 Закону Україні «Про ГО»,
відповідно до якої «громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні
особи”;
Пункт 6.3. статті 6 Статуту передбачає створення осередків КФВС – колективів організацій та інших юридичних осіб – всупереч
вимогам статті 13 Закону України “Про ГО”, відповідно до якої: “громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може
мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із
статутом, відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим
Законом. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту
громадського об’єднання”;
Відповідно до підпункту 3, пункту 3.3 статі 3 Статуту КФВС, з урахуванням мети, завдань та діяльності КФВС, остання
“зобов’язалася створити умови для виконання членами КФВС правил та вимог ВФУ, WS та її структур”. Виконання
статутних завдань та мети КФВС потребує приведення свого Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства Україні та
Статуту ВФУ. В іншому випадку взаємодія КФВС з ВФУ в якості її відокремленого підрозділу не вбачається можливим;
Статут КФВС прямо не передбачає, що КФВС є відокремленим підрозділом ВФУ.

Після загального обговорення питання, запропоновано наступне: через невідповідність наданого Статуту КФВС
вимогам чинного законодавства України та Статуту ВФУ, повернутися до розгляду питання про створення
відокремленого підрозділу ВФУ у м.Київ зі статусом юридичної особи - "ГО КФВС" після надходження до ВФУ
документів, оформлених у належний спосіб, який відповідає положенням чинного законодавства України та статуту
ВФУ, за якими КФВС згідно положень чинного законодавства України та Статуту ВФУ утворюватиме відокремлений
підрозділ ВФУ у м. Київ зі статусом юридичної особи - "ГО КФВС"
УХВАЛИЛИ
5.1
Через невідповідність наданого Статуту КФВС вимогам чинного законодавства України та Статуту
ВФУ. повернутися до розгляду питання про створення відокремленого підрозділу ВФУ у м.Києві
після надходження до ВФУ документів, оформлених у належний спосіб, який відповідає
положенням чинного законодавства України та статуту ВФУ.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання Шосте Порядку денного
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО СЕМІНАРУ
Доповідачі Павло Романенко, Сергій Щербаков
Обговорено технічні та організаційні питання про проведення щорічного семінару суддів та технічних інспекторів ВФУ.
УХВАЛИЛИ
6.1
Після остаточного визначення термінів і місця проведення семінару суддів та інспекторів ВФУ
оприлюднити інформацію про його місце проведення, програму та умови участі на сайті ВФУ і
розіслати до територіальних підрозділів.
Ухвалено одноголосно
Слухали Питання Сьоме Порядку денного
РІЗНЕ
7.1 ПРО СТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Доповідач Сергій Щербаков
До ВФУ надійшла апеляція щодо розгляду інциденту підчас проведення Чемпіонату України з вітрильного спорту в
неолімпійських номерах програми, який проходив з 05.08 по 09.08.2018 року у м. Миколаїв
УХВАЛИЛИ
7.1.1 Доручити Комітету ВФУ з проведення змагань створити Апеляційну комісію і надати їй необхідні
документи для розгляду апеляції, що надійшла.
Ухвалено одноголосно
7.2 ПРО УЧАСТЬ ПРЕДСТВНИКА ВФУ У 2018 WORLD SAILING ANNUAL CONFERENCE, 27 - 04 NOVEMBER
2018, HYATT REGENCY, SARASOTA, FLORIDA, USA
Доповідач Родіон Лука
Раніше до WS було направлено подання про позбавлення членства Всероссийской Федерации Парусного спорта у WS
за порушення як Коституції WS так і міжнародних Правил Вітрильницьких перегонів у частині проведення змагань з
вітрильного спорту у Автономній республіці Крим. Для висвітлення та захисту позиції ВФУ у зазначеному питанні
запропоновано делегувати для участі у роботі щорічної конференції WS Сергія Чорного та Юлію Кирпу. Для
опрацювання настанов для представників ВФУ запропоновано створити робочу групу у складі Родіона Луки, Євгена
Мойсеєнка, Сергія Чорного та Юлії Кирпи.
УХВАЛИЛИ
7.2.1 Для висвітлення та захисту позиції ВФУ делегувати для участі у роботі щорічної конференції WS
Сергія ЧОРНОГО та Юлію КИРПУ/
7.2.2 Створити робочу групу у складі Родіона Луки, Євгена Мойсеєнка, Сергія Чорного та Юлії Кирпи
для опрацювання настанов для представників ВФУ на щорічній Конференції WS
Ухвалено одноголосно
7.3 ПРО РЕЄСТРАЦІЮ НА САЙТІ ВФУ
Доповідач Євген Мойсеєнко
Через брак часу питання не розглядалося

На цьому питання Порядку денного вичерпано.
Про наступне засідання Президії буде повідомлено окремо
Родіон Лука
Президент ВФУ

Олександр. Зайцев
Секретар ВФУ

