
ПРОТОКОЛ № 04 - 2020 
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ  

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

05 грудня 2020 р. м. Київ 
Початок роботи: 10:30 
Присутні: 

Родіон ЛУКА Голова Президії, Президент ГО «ВФУ» 
Сергій ПОЛІЩУК член Президії, Перший віце Президент ГО «ВФУ» 
Євген МОЙСЕЄНКО член Президії, віце Президент ГО «ВФУ»  
Олександр ЗАЙЦЕВ член Президії, Секретар ГО «ВФУ».  
Олександр БАЛАНЮК  член Президії ГО «ВФУ» 
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ член Президії ГО «ВФУ» 
Олексій ВАCИЛЬЄВ  член Президії ГО «ВФУ» 
Юлія КИРПА  член Президії ГО «ВФУ» 
Андрій ГУСЕНКО член Президії ГО «ВФУ» 

 
Запрошені до участі: 

Альберт Кабаков Керівник ВП ГО «ВФУ» «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
( далі «ВФОО»). 

В’ячеслав Мадоніч Відповідальний за розвиток дитячого, юнацького та олімпійського спорту 
ВП ГО «ВФУ» «ВФОО». 

Юлія Кисельова Державний тренер  
 
Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні дев’яти 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. Пропонований порядок денний та супровідні додаткові матеріали були попередньо надіслані всім членам 
Президії. Участь у роботі відеоконференції взяли усі вищезазначені особи. Після обговорення Пропонованого 
порядку денного сформовано остаточний Порядок денний засідання 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.  ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ, ЯКІ ГО «ВФУ» 

ПРОВОДИТЬ  РАЗОМ З МІНМОЛОДЬСПОРТУ. 
 
2.  ІНФОРМАЦІЯ КОМІТЕТУ ГО «ВФУ» З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ СТОСОВНО ПРИСВОЄННЯ 

СУДДІВСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙ. 
 
3.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОБОТИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ГО «ВФУ». 

Питання Перше Порядку денного 
ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ, ЯКІ ГО «ВФУ» ПРОВОДИТЬ 
 РАЗОМ З МІНМОЛОДЬСПОРТУ. 
Доповідачі: Родіон Лука, Юлія Кисельова 
Доповідачі поінформували присутніх про те, що за збіглий тиждень у календарі, що було затверджено на 
засіданні спортивного комітету від 26.11.2020, 04.12.2020 нічого не змінилося, окрім додавання до календаря 
чемпіонату України в класі «Фінн», що його буде проведено у місці, яке визначить асоціація класу «Фінн», яка не 
претендує на державні кошти на проведення цих змагань. Зазначено, що й досі не вирішено питання проведення 
зимового кайтингу на Харківщині, оскільки відсутня заявка він регіонального підрозділу і цей захід відсутній 
наразі у календарі міжнародної федерації (WS). Також на думку головуючого не вирішено питання про 
проведення Чемпіонату України у класі 470, на проведення якого претендують три осередки – м. Запоріжжя, м. 
Дніпро і м. Київ, хоча асоціація класу та спортивний комітет своє рішення зробили та аргументували. Досі немає 
заявки і від частини неолімпійських класів, зокрема – SB20. Після детального обговорення запропоновано 
затвердити Календарі за наданими змаганнями і внести до нього зміни у разі необхідності. 
Пропозицію ухвалено одноголосно  
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити наданий Календар  головних змагань з вітрильного спорту на 2021 рік  
1.2 Дозволити за необхідністю вносити до переліку, дат і місць проведення змагань необхідні 

зміни 
 
Питання Друге Порядку денного  
ІНФОРМАЦІЯ КОМІТЕТУ ГО «ВФУ» З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ СТОСОВНО ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ 
КВАЛІФІКАЦІЙ. 
Доповідач: Олександр Зайцев 
До Президії надійшов Протокол засідання Комітету, від 20 жовтня 2020 року, про присвоєння  суддівських 
кваліфікацій, а саме:  

Суддя керівників перегонів Національної категорії – Коломієць Анастасія Олегівна (м. Київ),  

Суддя керівників перегонів І категорії – Дмитрієва Наталія Володимирівна (м. Южне),  

Суддя рефері І категорії – Журавльов Юрій Віталійович (м. Миколаїв),  



«Офіційний технічний інспектор ВФУ» у класі Platu 25 – Корольков Костянтин Євгенович ( м.Одеса) 

Протокол отримано до визнання Президією відставки в. о. Голови комітету Михайла Райхерта, і додано до цього 

протоколу 

Запропоновано взяти інформацію до уваги и оприлюднити її на сайті ГО «ВФУ». 
Пропозицію ухвалено одноголосно  
УХВАЛИЛИ: 

2.1  Взяти інформацію до уваги.  
2.2 Оприлюднити інформацію про присвоєння на сайті ГО «ВФУ». 

 
 
Питання Третє Порядку денного.  
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОБОТИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ГО «ВФУ». 
Доповідачі Родіон Лука.  
Відповідно до ухвали минулого засідання Президії щодо Спортивного комітету, Президія перейшла до розгляду і 
обговорення його протоколу, який надійшов майже на початку засідання, через що члени Президії не були 
поінформовані про його зміст. В цьому протоколі від 04 грудня 2020 року (Додаток 02) розглянуто організаційні 
питання про обрання голови комітету, ухвала щодо внесення до складу комітету представника української 
асоціації класу «Фінн» і потім затвердження питань, які були розглянуті і ухваленні  у попередньому протоколі, 
який не був затверджений Президією.  

Керівник ВП ГО «ВФУ» «ВФОО» Альберт Кабаков у репліці зазначив, що, відповідно до чинного Статуту ВФУ, 
Голову комітету призначає Президія і запропонував Президії призначити на цю посаду В’ячеслава Мадоніча, 
якому була надана можливість виступити. В емоціональному і запальному виступі п. В’ячеслав Мадоніч 
зазначив, що вітрильний спорт в Україні занепадає, і здає свої позиці, а цьогорічні успіхи у класі ОПТИМІСТ та 
ЛЕЙЗЕР здобуті не завдяки, а всупереч діяльності Федерації. Це, на його думку, викликано недолугою роботою 
спортивного комітету та діяльністю державного тренера Юлії Кисельової, яку пан Мадоніч звинуватив у 
привласненні і непрозорому використанні коштів, та запропонував порушити питання про усунення її з посади. 
Деякі члени Президії зауважили що оцінка роботи державного тренера В’ячеславом Мадонічем була 
узагальненою, без надання належної аргументації. Також цього питання не було у Порядку денному засідання, а 
ультимативна та нестримана форма виступу не сприятиме конструктивній дискусії. Протилежній стороні 
можливості навести контраргументи не було надано, хоча пропозиція членів Президії стосовно цього була. 
Головуючий поставив на голосування питання щодо призначення В’ячеслава Мадоніча Головою Спортивного 
комітету ГО «ВФУ». 
Результати голосування  
Пропозиція ПРИЗНАЧИТИ В’ячеслава Мадоніча Головою Спортивного Комітету ГО «ВФУ» 

ЗА  5 голосів ПРОТИ 0 голосів УТРИМАЛИСЯ 3 голоси 

Родіон ЛУКА, Євген МОЙСЕЄНКО, 
Юлія КИРПА, Олексій ВАCИЛЬЄВ, 

Олександр БАЛАНЮК 
-- 

Сергій ПОЛІЩУК,  
Олександр ЗАЙЦЕВ,  

Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ 

Андрій ГУСЕНКО участі у голосуванні не брав. 
УХВАЛИЛИ: 

3.1  Призначити Головою Спортивного Комітету В’ячеслава Мадоніча. 
3.2  Доручити новопризначеному Голові привести Положення у відповідность з чинним Статутом 

та подати на затвердження до Президії ГО «ВФУ» «Положення про спортивний комітет» до 12 
грудня 2020. 

3.3  Доручити новопризначеному Голові сформувати та подати на затвердження до Президії ГО 
«ВФУ» персональний склад Спортивного комітету до 12 грудня 2020. 

 
На цьому питання Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено 
Наступне засідання Президії планується 12 грудня 2020 року, початок о  10:30   
 

 

Родіон Лука  
Президент ВФУ 

 

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 

 
 



ДОДАТОК 01 

 

 

Г Р О М А Д С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я   

« В І Т Р И Л Ь Н А  Ф Е Д Е Р А Ц І Я  У К Р А Ї Н И »  

S A I L I N G  F E D E R A T I O N  o f  U K R A I N E  

01601, м. Київ-601, вул. Еспланадна,42, тел./факс (044)289 5073, Email: sfu@sfu.com 

42, Esplanadna str., KYIV, UKRAINE, 01601, tel/fax 380 44 289 5073, Email: sfu@sfu.com  

\20 жовтня 2020р. 

КОМІТЕТ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВІД 20.10.2020 р. 

 
В інтерактивному засіданні Комітету у складі: 

Райхерт М.П. – Голова комітету 

Шумілов Л.В. – Голова підкомітету суддів керівників перегонів 

Ткач О.О.  – Голова підкомітету технічних інспекторів 

Романенко П.Д.  – Секретар комітету 

були розглянуті звернення стосовно присвоєння певних суддівських категорій нижче зазначеним особам. При 

розгляді звернення були враховані результати Всеукраїнського семінару суддів певних кваліфікацій, тренерів і 

технічних інспекторів ВФУ який проводився в листопаді 2019 року та розглянуті звернення від: 

1. Вітрильної федерації Одеської області  та суддів Національної категорії Райхерта Михайла Павловича, 

Шумілова Леоніда Володимировича, Чеботарьова Валерія Анатолійовича стосовно присвоєння суддівського 

звання «Суддя керівник перегонів Національної категорії» Коломієць Анастасії Олегівні (м. Київ), (на час подачі 

звернення кандидат працювала в ДЮСШ №13 м. Одеса)  

Та присвоєння суддівського звання «Суддя керівник перегонів І категорії) Дмитрієвій Наталії 

Володимирівні (м. Южне) 

Також за поданням Вітрильної федерації Одеської області, та зверненням загальних зборів яхтсменів класу 

Platu 25 порушується клопотання про визнання суддівської кваліфікації «Офіційний технічний інспектор 

ВФУ» у класі Platu 25 - Королькову Костянтину Євгеновичу. 

2. Вітрильної федерації Миколаївської області, Миколаївського обласного яхт-клубу, «Судді рефері ВФУ 

Національної категорії» Майорова Віктора Олександровича (м. Київ), стосовно присвоєння суддівського звання 

«Суддя рефері ВФУ І категорії» – Журавльову Юрію Віталійовичу (Миколаїв)  

 

При розгляді і аналізі документів наданих претендентами встановлено, що умовам Положення про 

«Національних Суддів ВФУ Керівників перегонів», «Суддів ВФУ І категорії певної кваліфікації» та Положенню про 

«Суддів технічних інспекторів ВФУ» відповідно: Коломієць Анастасія Олегівна, Дмитрієва Наталія 

Володимирівна, Журавльов Юрій Віталійович та Корольков Костянтин Євгенович, відповідають у повному обсязі.  

 

Комітет по проведенню змагань ВФУ інформує Президією ВФУ про присвоєння звання: 

 

Суддя керівників перегонів Національної категорії – Коломієць Анастасія Олегівна (м. Київ),  

Суддя керівників перегонів І категорії – Дмитрієва Наталія Володимирівна (м. Южне),  

Суддя рефері І категорії – Журавльов Юрій Віталійович (м. Миколаїв),  

«Офіційний технічний інспектор ВФУ» у класі Platu 25 - Корольков Костянтин Євгенович ( м.Одеса) 

 
Секретар Комітету ВФУ 
по проведенню змагань     Павло Романенко 

mailto:sfu@sfu
mailto:sfu@sfu
mailto:sslaser@ukrnet.net
mailto:sslaser@ukrnet.net


Додаток 2 

ПРОТОКОЛ № 20 
Спортивного комітету ГО «Вітрильна федерація України» 

 

4 грудня  2020 онлайн 
 

Присутні:  
 

1. Ромашов Роман  представник класу «Лейзер Радіал» - Голова Спортивного комітету 

2. Кисельова Юлія   представник Української асоціації класу «Оптиміст» 

3. Даценко Тетяна  представник Української асоціації класу «Кадет» 

4. Чес Максим                    представник класу «Лейзер»  

5. Герасименко Олександр представник класу «470» 

6. Блюммер Олександр          представник класу «Лейзер 4,7»  

7. Нижегородов Олексій  представник вітродошки (RS:X, Techno293) 

8. Шумілов Сергій          представник Української асоціації класів «Ultra»  

9. Вітебський Євген  представник класу «420» 

10. Пачес Георгій           представник Комісії атлетів (дорадчий голос) 

 

 

У  роботі Спортивного комітету беруть участь 10 членів комітету. Умови Положення щодо наявності кворуму 

дотримано. Засідання Спортивного комітету є дієздатним. Запропоновано розпочати роботу та  ухвалити  

запропонований порядок денний: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Вибори Голови Спортивного комітету. 

2. Внесення змін до Складу спортивного комітету ВФУ, затвердженого Президією              від 27.11.2020 з 

урахуванням Протоколу загальних зборів асоціації класу «Фінн». 

3. Долучити до роботи Спортивного комітету заступників представників асоціацій та класів з дорадчим голосом. 

4. Обговорювання та затвердження строків і місць проведення змагань з вітрильного спорту Єдиного календарного 

плану спортивних заходів України та календаря ГО ВФУ на 2021 рік в олімпійських, юніорських та юнацьких 

класах (чемпіонати асоціацій класів): 

п. 2 затвердженого Протоколу Спортивного комітету № 19 від 27.11.2020; 

5. Обговорювання та затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи, міжнародних змаганнях 

на 2021 рік: 

   п. 3 затвердженого Протоколу Спортивного комітету № 19 від 27.11.2020; 

6. Обговорювання пропозицій та затвердження складу національної збірної команди України на 2021 рік: 

п. 4 затвердженого Протоколу Спортивного комітету № 19 від 27.11.2020; 

7.   Розміри стартових внесків на змаганнях Єдиного календарного плану спортивних заходів України: 

   п. 5.1 затвердженого Протоколу Спортивного комітету № 19 від    27.11.2020; 

8.    Розподіл матеріальної частини, що знаходиться на балансі Управління  

      «Укрспортзабезпечення» та ГО ВФУ за результами змагань сезону 2020 року. 

        п. 5.2 затвердженого Протоколу Спортивного комітету № 19 від     27.11.2020; 

9.   Різне. 

9.1. Внесення змін до Положення про Спортивний комітет. 

 
Після обговорювання на голосування винесено  пропозицію: 

Ухвалити порядок денний, виключивши п. 3, як  пункт, що приводе до порушень п.4.3 діючого Положення «Про 

Спортивний комітет Вітрильної Федерації України». 

Голосували: 

За – 8 

Проти – 1 

Утримався – 0 

Ухвалили: 
Порядок денний, з виключенням п. 3 

 

СЛУХАЛИ:  питання перше порядку денного 

Вибори Голови Спортивного комітету 

Доповідач:  Чес М.  

Чес Максим запропонував на посаду Голови Спортивного комітету кандидатуру представника класу 

«Лазер Р» Ромашова Романа.  

Інших кандидатур не надходило. 

Голосували: 

За – 9 (одноголосно) 

Ухвалили: 
1. Обрати Головою Спортивного комітету ВФУ Ромашова Романа Володимировича. 



2. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ та 

призначити Головою Спортивного комітету ГО ВФУ – Ромашова Романа Володимировича. 

 

СЛУХАЛИ:  питання друге порядку денного 

Внесення змін до Складу Спортивного комітету ВФУ, затвердженого Президією  від 27.11.2020 з 

урахуванням Протоколу загальних зборів асоціації класу «Фінн». 

Доповідач: Ромашов Роман 

До Спортивного комітету звернулася українська асоціація класу «Фінн» з проханням включити до складу 

Спортивного комітету ВФУ представника асоціації класу «Фінн» Пачеса Георгія (протокол загальних зборів 

української асоціації класу «Фінн» додається). 

На голосування висунута пропозиція: 

Включити до Складу Спортивного комітету представника асоціації класу «Фінн» - Георгія Пачеса. 

Голосували: 

За – 9 (одноголосно) 

Ухвалили: 
1. Включити до складу  Спортивного комітету ВФУ представника асоціації класу «Фінн» - Пачеса Георгія. 

2. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ  - доповнити 

склад Спортивного комітету ВФУ.   

 

Ромашов Роман запропонував розглядати та голосувати разом пункти 4, 5, 6, 7 Порядку денного, у зв’язку з тим 

що ці пункти були розглянуті, обговорювалися та ухвалені на засіданні Спортивного комітету ВФУ від 

26.11.2020. Усі присутні в засіданні члени Спортивного комітету ознайомлені з матеріалами, документами по 

кожному пункту. Інших конкретних зауважень, пропозицій щодо питань, що ухвалюються у зазначених пунктах 

Порядку денного п.4,5,6,7  не надходило. 

Голосували: 

За – 8 

Проти – 1 

 

Ухвалили: 
1. Розглядати разом п. 4, 5, 6, 7 Порядку денного засідання Спортивного комітету ВФУ. 

 

СЛУХАЛИ:  

Доповідач: Ромашов Роман 

 

 питання четверте  порядку денного 

Обговорювання та затвердження строків і місць проведення змагань з вітрильного спорту Єдиного 

календарного плану спортивних заходів України та календаря ГО ВФУ на 2021 рік в олімпійських, 

юніорських та юнацьких класах. 

 

питання п’яте порядку денного 

Обговорювання та затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи, міжнародних 

змаганнях на 2021 рік. 

 

питання шосте  порядку денного 

Обговорювання пропозицій та затвердження складу національної збірної команди України на 2021 рік. 

 

питання сьоме порядку денного 

Обговорювання розміру стартових внесків на всеукраїнських змаганнях для дитячих, юніорських та 

олімпійських класів на сезон 2021 року. 

   

Усі питання п. 4, 5, 6, 7 обговорювалися та були ухвалені на засіданні Спортивного комітету № 19 від 26.11.2020. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

На голосування висунуті наступні пропозиції: 

 

Питання четверте  порядку денного: 

        1. Ухвалити календар змагання з вітрильного спорту, які пропонуються до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік (додаток 2). 

     2. Ухвалити календар змагання з вітрильного спорту, які пропонуються до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та  календар проведення чемпіонатів асоціацій 

(додаток 2/1). 

 

Питання п’яте порядку денного: 

Затвердити «Систему відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та міжнародних змаганнях з 

вітрильного спорту 2021 року»  (Додаток 3). 

 

Питання шосте порядку денного: 



  Затвердити кількісний склад національної збірної команди України з вітрильного спорту на І квартал 2021 

року (додаток 4). 

 

  Питання сьоме порядку денного: 

       Ухвалити пропозицію Спортивного комітету ГО ВФУ щодо розміру стартового внеску на змагальний сезон 

2021 року 

 Дитячі та юнацькі класи  - 200 грн 

 Олімпійські класи (дорослі, юніори) – 250 грн 

 З дотриманням умов розподілу стартового внеску 50 % - нагородження учасників,  50% - залишати на місці 

проведення заходу на організацію. 

 

Голосували:   

за – 8 

проти – 1 

 

Ухвалили: 
1. Ухвалити календар змагання з вітрильного спорту на 2021 рік (Додаток 2, 2/1) 

      2. Затвердити «Систему відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та міжнародних змаганнях з 

вітрильного спорту 2021 року»  (додаток 3). 

3. Затвердити кількісний склад національної збірної команди України з вітрильного спорту на І квартал 2021 

року (додаток 4). 

      4. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо внесення до Порядку денного на щорічному засіданні Ради ГО ВФУ 

(лютий 2021) – виступ Голови Спортивного комітету ГО ВФУ щодо пропозицій стосовно стартових внесків. 

 5. Голові Спортивного комітету ГО ВФУ виступити з пропозицією щодо розміру та % розподілу стартових 

внесків на засіданні  Ради ГО ВФУ (лютий 2021). 

6. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ (додаток 2, 

2/1, 3, 4). 

 

СЛУХАЛИ: питання восьме порядку денного 

Розподіл матеріальної частини, що знаходиться на балансі Мінмолодьспорту. 
Доповідач Ромашов Роман 

     Питання розглядалося та ухвалено на засіданні Спортивного комітету ВФУ  № 19  від 26.11.2020. В 

протоколі зазначені усі яхти, що підлягали перерозподілу та знаходяться на балансі Управління 

«Укрспортзабезпечення».  

      Виступав Вітебський Євген щодо розподілу яхт класу «Лазер» та забезпечення яхтою класу «Лазер» 

вихованця Одеської обласної школи Мадоніча Оскара. Після уточнення ще раз кількості яхт класу «Лазер», що 

знаходяться на балансі було запропоновано голосувати за пропозицію щодо розподілу матеріальної частини п.5.2 

протоколу Спортивного комітету № 19 від 26.11.2020 

Голосували:  

За – 9 (одноголосно) 

 

Ухвалили: 

        1. Затвердити  розподіл матеріальної частини з вітрильного спорту, яка знаходиться на балансі 

Мінмолодьспорту та ГО ВФУ на 2021 рік. 

  2. Звернутися до  Президії ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ  по цьому питанню. 

 

СЛУХАЛИ: питання дев’яте  порядку денного 

Внесення змін до Положення про Спортивний комітет 

Доповідач  Ромашов Роман  

Внесення змін до Положення про Спортивний комітет потребує обговорювання усіх пропозицій. Пропоную 

надсилати письмово свої пропозиції на ел. пошту Голові Комітету до 20 січня 2021 року.  Усі пропозиції будуть 

опрацьовані та надіслати представникам у Спортивному комітеті ВФУ для подальшого обговорювання та 

опрацювання. Пропоную наступне засідання провести наприкінці січня 2021 року. 

 

Ухвала не приймалася. 

Інформацію взято до уваги. 

 

 

 

Голова       Роман РОМАШОВ 

 

Cекретар      Юлія КИСЕЛЬОВА 

 


