
ПРОТОКОЛ № 02 - 2020 
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ  

Громадської організації «Вітрильна федерація України» (ГО «ВФУ») 
(код ЄДРПОУ: 14296808). 

24 жовтня 2020 р. м. Київ 
Початок роботи: 10:30 
Присутні: 

Родіон ЛУКА Голова Президії, Президент ВФУ 
Сергій ПОЛІЩУК Віце Президент ВФУ, Командор ВКПСУ 
Євген МОЙСЕЄНКО член Президії, Віце президент ВФУ 
Олександр ЗАЙЦЕВ член Президії, Секретар ВФУ  
Олександр БАЛАНЮК  член Президії 
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ член Президії 
Антон ГЕРАЩЕНКО.  член Президії 
Андрій ГУСЕНКО член Президії, Голова Комісії атлетів ГО «ВФУ» 

Запрошені до участі: 
Павло Романенко Виконавчий директор 
Юлія Кисельова Державний тренер  

Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти членів. За участі у засіданні восьми членів 
Президії, Статутні умови у щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань 

Порядку денного. Інтерактивне засідання відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення 
відеоконференцій Google Meet (https://meet.google.com/zif-gfjf-eaj). Порядок Денний та супровідні додаткові 

матеріали були попередньо надіслані всім членам Президії, але участь у роботі відеоконференції взяли тільки 

вищезазначені особи. Після обговорення Пропонованого порядку денного сформовано остаточний Порядок 
денний засідання 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРІВ КЕРІВНИХ ОСІБ WS.  
Доповідач Родіон Лука. 

2.  ПЕРЕКЛАД ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРГОНІВ WS/ВФУ 2021 – 2024, ПІДГОТОВКА ДО 
ДРУКУ І ДРУК ДВОМОВНОЇ ВЕРСІЇ.  
Доповідач Сергій Поліщук. 

3.  ЩОРІЧНИЙ СУДДІВСЬКИЙ СЕМІНАР, ЯКИЙ ФІНАНСУЄ НОК УКРАЇНИ. СТВОРЕННЯ 
РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ.  
Доповідачі Сергій Поліщук, 

4.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГО «ВФУ», ЯКА ПРЕДСТАВЛЯЄ WS В УКРАЇНІ, З ГО «ФЕДЕРАЦІЯ 
КАЙТБОРДИНГУ І СЕРФІНГУ УКРАЇНИ»  
Доповідач Родіон Лука. 

5.  ОБГОВОРЕННЯ ЗАЯВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ «КУБКУ СВІТУ З СНОУКАЙТИНГУ 
2021»  
Доповідач Родіон Лука. 

6.  РОЗРОБКА БАЗОВОЇ ВЕРСІЇ СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ ГО «ВФУ».  
Доповідач Сергій Поліщук. 

7.  РОЗГЛЯД ЗАЯВИ КЕРІВНИКА «КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ» ЩОДО СКЛАДЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ.  
Доповідач Олександр Зайцев. 

8.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ У КЛАСІ 
PLATU 25. 
Доповідач Родіон Лука. 

9 РІЗНЕ 

9.1 Про затвердження списків осіб, що подали заяву на вступ до ВФУ у 2020 році через 
ВП «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» та ВП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

9.2 Про захід під назвою «Ukrainian National Championships SB20». 
 
Питання Перше Порядку денного 
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРІВ КЕРІВНИХ ОСІБ WORLD SAILING.  
Доповідач Родіон Лука. 
Доповідач поінформував присутніх у відеоконференції членів Президії про участь ВФУ у висуванні кандидатур 
на Керівні посади WS та голосування за кандидатури претендентів. Після відповідей на запитання і 
обговорення інформація взята до відома, дії ВФУ схвалені. Ухвала не виносилася. Інформація взята до відома. 
УХВАЛИЛИ: 

Ухвала не виносилася. Інформацію взято до відома 



Питання Друге Порядку денного  
ПЕРЕКЛАД ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРГОНІВ WS/ВФУ 2021 - 2024, ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ І ДРУК 
ДВОМОВНОЇ ВЕРСІЇ.  
Доповідач Сергій Поліщук. 
На разі у WS затвердили нову редакцію міжнародних Правил вітрильницьких перегонів (WS RRS) на 2021-
2024 роки. Тексти правил оприлюднені на сайті WS з дозволом Національним повноважним організаціям, 
членам  WS, для перекладу.  Запропоновано, як і у минулі цикли, здійснити переклад Правил українською та 
видати двомовний варіант – англійською та українською. На розгляд президії було подано дві пропозиції щодо 
перекладу українською WS RRS 2021 – 2024.  
Перша пропозиція – залучити юридичну компанію Interlegal, яка має значний досвід у виконанні таких 
замовлень, готова виконати цю роботу, і передати текст, ГО «ВФУ», задля подальшого редагування, 
адаптованого для україномовного користувача.  
Друга пропозиція – залучити до роботи над перекладом  Сергія Машовця, який крім перекладу зробить 
редагування, з адаптацією для україномовного користувача. Після обговорення всіх  аспектів  щодо перекладу 
та друку книги правил, запропоновано доручити виконати переклад разом з редагуванням Сергію Машовцю за 
співпрацею з Олександром Зайцевим 
УХВАЛИЛИ: 

2.1  Доручити виконати переклад Правил вітрильницьких перегонів (WS RRS) на 2021-2024 роки 
Сергію Машовцю за співпрацею з Олександром Зайцевим 

2.2  Укласти угоду на виконання перекладу з редагуванням з Сергієм Машовцем  
 
Питання Третє Порядку денного  
ЩОРІЧНИЙ СУДДІВСЬКИЙ СЕМІНАР, ЯКИЙ ФІНАНСУЄ НОК УКРАЇНИ. СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ.  
Доповідачі Сергій Поліщук.  
Обговорено різні варіанти, певні терміни та форми проведення щорічного суддівського семінару. Зокрема щодо 
дати проведення - її необхідно узгодити з проведенням навчально-тренувального збору зі спеціальної 
підготовки національної збірної команди, про що є лист від державного тренера. Треба визначити коло тем, які 
будуть розглянуті на засіданнях, та особливості фінансування заходу. Також розглянута можливість 
проведення семінару інтерактивно із застосуванням засобів телекомунікації. Запропоновано доручити Родіону 
Луці та Євгену Мойсеєнку з’ясувати у НОК  деталі фінансування і вже потім визначити час, форму та програму 
семінару.  
УХВАЛИЛИ: 

3.1.  Доручити Родіону Луці та Євгену Мойсеєнку з’ясувати у НОК деталі та особливості 
фінансування проведення суддівського семінару. 

 
Питання Четверте Порядку денного  
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГО «ВФУ», ЯКА ПРЕДСТАВЛЯЄ WS В УКРАЇНІ, З ГО «ФЕДЕРАЦІЯ КАЙТБОРДИНГУ І 
СЕРФІНГУ УКРАЇНИ»  
Доповідач Родіон Лука. 
Після детального обговорення питання, задля упорядкування взаємовідносин між двома громадськими 
організаціями, запропоновано утворити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Євгена Мойсеєнка, Олександра 
Зайцева і Юлії Кисельової, яка має надати свої рекомендації до 01 грудня 2020 року. 
 
УХВАЛИЛИ: 

4.1.  Утворити робочу групу у складі Сергія Поліщука, Євгена Мойсеєнка і Олександра Зайцева і 
Юлії Кисельової задля вивчення ситуації і надання рекомендацій до 01 грудня 2020 року. 

 
Питання П’яте денного  
ОБГОВОРЕННЯ ЗАЯВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ «КУБКУ СВІТУ З СНОУКАЙТИНГУ 2021»  
Доповідач Родіон Лука. 
Після всебічного обговорення питання, запропоновано розглянути заявку про проведення змагань, яку буде 
подано належним чином згідно з нормативними документами ГО «ВФУ, без фінансування заходу з бюджетних 
коштів. 
УХВАЛИЛИ: 

5.1.  Розглянути заявку, подану відповідно нормативних документів ГО «ВФУ», на проведення в 
Україні «КУБКУ СВІТУ З СНОУКАЙТИНГУ 2021» без фінансування заходу з бюджетних коштів. 
Запропонувати оргкомітету змагань віднайти кошти для проведення заходу 

 
Питання Шосте Порядку денного  
РОЗРОБКА БАЗОВОЇ ВЕРСІЇ СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ ГО «ВФУ».  
Доповідач Сергій Поліщук. 

Згідно «Положенню про уповноважених партнерів ВФУ  з правом дорадчого голосу» маємо’:  
п. 1 Уповноваженими партнерами ВФУ з правом дорадчого голосу (Уповноважений партнер) можуть 
бути юридичні особи приватного права (підприємства, товариства), громадські об'єднання зі статусом 
юридично   особи (асоціаці   класів, яхт-клуби, приватні спортивні школи) та об єднання фізичних осіб, які 
визнають  татут ВФУ, сприяють виконанню статутних завдань ВФУ, або в інший спосіб здійснюють 
підтримку ВФУ.  



Таким чином, асоціації класів задля приналежності до ГО «ВФУ» повинні мати відповідний статус і 
затверджений належним чином статут. Після обговорення запропоновано надати інформацію про це на Раді та 
розробити базову версію статуту. Для його розробки пропонується утворити робочу групу у складі Сергія 
Поліщука, Євгена Мойсеєнка і Олександра Зайцева. Проект базової версії статуту має бути підготовлений до 
розгляду Радою ГО «ВФУ» яка запланована на початок наступного року.  
УХВАЛИЛИ: 

6.1.  Обговорити на Раді, проведення якої заплановано на початок наступного року, процес 
набуття статусу юридичної особи приналежних до ВФУ організацій 

6.2 Для розробки базової версії статуту створити робочу групу у складі Сергія Поліщука, 
Євгена Мойсеєнка і Олександра Зайцева. 

6.3 Розроблений групою проект базової версії статуту має бути підготований до розгляду 
Радою, проведення якої заплановано на початок наступного року 

Питання Сьоме Порядку денного  
РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЩОДО СКЛАДЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ.  
Доповідач Олександр Зайцев. 
До президії ГО «ВФУ» надійшла заява Михайла Райхерта, заступника голови Комітету з проведення змагань,  
який наразі виконував обов’язки голови Комітету, про складання своїх повноважень. Після обговорення 
ситуації, яка виникла, запропоновано передусім  висловити подяку Михайлу Райхерту. Розглянуто пропозицію 
щодо залучення до виконання обов’язків голови та членів комітету представників територіальних федерацій. 
Після обговорення запропоновано оголосити конкурс на заміщення посади голови Комітету.  
УХВАЛИЛИ: 

7.1 Висловити подяку Михайлу Райхерту за сумлінну роботу та активну діяльність у Комітеті з 
проведення змагань. 

7.2 Оголосити конкурс на посаду голови Комітету з проведення змагань, для обрання голови 
Комітету на засіданні президії у грудні 2020 року. 

 
Питання Восьме Порядку денного  
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ У КЛАСІ PLATU 25. 
Доповідач Родіон Лука. 
Обговорено можливості подання заявок на проведення чемпіонату Європи 2021 року у м. Одесі а, та 
чемпіонату світу 2023 року у м. Вишгороді, Київської обл. Докладно розглянуто можливості щодо 
співробітництва ГО «ВФУ» з міжнародними інституціями щодо організації та проведення міжнародних регат 
такого рівня. Після  обговорення запропоновано взяти інформацію до уваги 
УХВАЛИЛИ: 

Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги. 
 
Питання Дев’яте Порядку денного  
РІЗНЕ 

9.1 Про затвердження списків осіб, що подали заяву на вступ до ВФУ у 2020 році через 
ВП «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» та ВП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

В обговоренні зазначено що, статутні норми дотримано і запропоновано затвердити надіслані 
списки. 
УХВАЛИЛИ: 

9.1.1 іЗатвердити списки нових членів ВФУ, які надіслані від ВП «КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» та ВП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» у яких зазначено 11 осіб та 10  осіб відповідно. 

9.1.2  Надіслати підтвердження про таке затвердження до ВП «КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» та ВП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ». 

 
9.2 Про захід під назвою «Ukrainian National Championships SB20». 

До членів Президії було доведено наступну інформацію, а саме. 

 Інформація про проведення заходу під назвою «Чемпіонат України з вітрильного 
спорту в класі SB20» з’явилася 12 жовтня цього року (несподівано для Федерації, за 
п’ять днів до проведення заходу) англійською мовою у соціальних мережах на сторінці 
класу SB20 Ukraine у Facebook (https://www.facebook.com/SB20UKR) без жодного 
погодження з ГО «ВФУ», яка згідно законодавства України, конституції WS, власного 
Статуту, має виключне право на організацію спортивних заходів з вітрильного спорту 
в Україні.  

 Цей захід відсутній в календарному плані змагань на 2020 рік національної 
повноважної організації ГО «Вітрильна федерація України» та Єдиному календарному 
плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, 
затвердженому наказом Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами). 

У оприлюдненому повідомлені не було надано жодної інформації щодо затвердженого 
регламенту про проведення спортивного заходу з зазначенням повноважного 



організатора, який несе відповідальність за проведення цього заходу. Перелічені дії 
організаторів є брутальним порушенням як правила 89 міжнародних правил 
вітрильницьких перегонів RRS WS так і п. 19.2 2020 Eligibility Code WS 
(https://www.sailing.org/tools/documents/2020EligibilityCode-[25931].pdf), у яких зазначені 
суб’єкти проведення змагань та їх відповідальність у разі порушення. Відповідно до 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» статус та назву чемпіонату і Кубку можуть 
мати лише офіційні спортивні змагання, регламент яких затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту разом з ГО «ВФУ». Таким чином анонсований захід не має 
статусу чемпіонату України, а є фізкультурно-оздоровчим заходом.  
Через це було прийняте рішення інформувати вітрильну спільноту України про точку зору 
ВФУ щодо цього заходу через розміщення відповідного звернення на Web-сторінці ГО 
«ВФУ», що і було зроблено. Зокрема – було зазначено, що організатори цього заходу 
своїми діями брутально порушують «Правила вітрильницьких перегонів WS», через що 
ВФУ застерегла о спортсменів та суддів ГО «ВФУ» від участі у цьому заході. 
Після обговорення запропоновано винести питання на розгляд Ради задля прийняття 
рішення щодо протидії проведенню заходів, при організації яких порушені міжнародні 
норми, та законодавство України  

 
УХВАЛИЛИ: 

9.2.1 Обговорити інформацію про зазначений захід SB20  на Раді ГО «ВФУ». 
9.2.2 Розглянути питання про дії з боку ГО «ВФУ» для запобігання проведення 

заходів, при організації яких порушені міжнародні норми, та законодавство 
України  

 
 

На цьому питання Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено 
Наступне засідання Президії планується на 20 листопада 2020 року 
 

 

Родіон Лука  
Президент ВФУ 

 

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 

 
 
 


