ПРОТОКОЛ № 9 – 2021
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України»
(далі ГО «ВФУ»), код ЄДРПОУ: 14296808.
12 грудня 2021 р.
м. Київ
Початок роботи: 19:00
Члени Ради, присутні на засіданні:
1
2
3
4
5
6
7

Родіон ЛУКА
Сергій ПОЛІЩУК
Євген МОЙСЕЄНКО
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ
Олександр БАЛАНЮК
Олексій НИЖЕГОРОДОВ
Георгій ПАЧЕС

Президент ГО «ВФУ»
Перший Віце-Президент ГО «ВФУ»
Віце-Президент ГО «ВФУ»
член Президії ГО «ВФУ»
член Президії ГО «ВФУ»
член Президії ГО «ВФУ»
член Президії ГО «ВФУ»

Запрошені:
Олександр ТКАЧ, виконавчий директор ГО «ВФУ»,
Юлія КИСЕЛЬОВА, державний тренер збірної,
Юрій СУХОНОС керівник ВП ГО «ВФУ» «Харківська обласна вітрильна федерація»
Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні
сімох 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 відеоконференції
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 і одноголосно затверджено остаточний Порядок денний засідання.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання головуючого та секретаря на засіданні.
Доповідач - Сергій Поліщук.
2. Розгляд заявки ВП ГО «ВФУ» «Запорізька обласна федерація
вітрильного спорту» про включення до календаря «ЄКПФОіСЗУ» Кубку
та чемпіонату України з кайтбордінгу в дисциплінах Формула Кайт та
Кайт фойл.
Доповідачі Олександр Ткач, Юлія Кисельова.
3. Розгляд заявки ВП ГО «ВФУ» «Вітрильна федерація Одеської області»
про включення до календаря «ЄКПФОіСЗУ» чемпіонату України в
класах «420», «Cadet», «SB20».
Доповідачі Олександр Ткач, Юлія Кисельова.
4. Розгляд питання про проведення «Кубку світу зі snowkite» 2022 р.
Доповідач Сергій Поліщук.
5. Про включення до складу кандидатів у національну збірну команду
Михайла Бондарця, клас формула Кайт. Заява.
Доповідач Юлія Кисельова.
6. Розгляд заяви спортсменки Анни Сагуленко (клас вітродошка іQFOiL)
про надання дозволу щодо виступів за команду Російської федерації.
Доповідач Родіон Лука.
7. Про висування кандидатури Голови спортивного комітету.
Доповідач Родіон Лука.
8. Розгляд питання про відкриття банківських рахунків ВП ГО «ВФУ».
Доповідач Олександр Ткач.
9. Затвердження списку штатної збірної команди України на 2022 рік.

Доповідач Георгій Пачес.
10. Рекомендації ГО "ВФУ" до Мінмолодьспорт щодо складу штатних
тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту.
Доповідач: Сергій Поліщук.
СЛУХАЛИ: питання перше порядку денного.
Про обрання головуючого та секретаря на засіданні.
Доповідач – Сергій Поліщук.
Відповідно до Статуту ГО «ВФУ» Головуючим на засіданні Президії є Президент ГО
«ВФУ». Секретарем засідання запропоновано обрати виконавчого директора ГО
«ВФУ» Олександра ТКАЧА.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
7

0

Утримався

Не брав участі

0

0

Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
1. Головуючим на засіданні Президії та секретарем засідання обрати
відповідно: Президента ГО «ВФУ» Родіона ЛУКУ та виконавчого директора
ГО «ВФУ» Олександра ТКАЧА.
СЛУХАЛИ: питання друге порядку денного.
Розгляд заявки ВП ГО «ВФУ» «Запорізька обласна федерація вітрильного
спорту» про включення до календаря «ЄКПФОіСЗУ» Кубку та чемпіонату
України з кайтбордінгу в дисциплінах Формула Кайт та Кайт фойл.
Доповідачі Олександр Ткач, Юлія Кисельова.
Винесено на розгляд: включення до «ЄКПФОіСЗУ» змагань: Кубок України та
чемпіонат України з кайтбордінгу в дисциплінах Формула Кайт та Кайт фойл, згідно
заявок, які були подані ВП ГО «ВФУ» «Запорізька обласна федерація вітрильного
спорту».
Вирішили: внести до «ЄКПФОіСЗУ» змагання: Кубок України та чемпіонат України
з кайтбордінгу в терміни:
Кубок України – 26 - 29.05.2022 р., місце проведення – Україна;
чемпіонат України – 08 - 11.09.2022 р., місце проведення – Україна.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
7
0

Утримався
0

Не брав участі
0

Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
2. Внести до «ЄКПФОіСЗУ» змагання: Кубок України та чемпіонат України з
кайтбордінгу в дисциплінах Формула Кайт та Кайт фойл:
Кубок України – 26 - 29. 05. 2022 р., місце проведення - Україна
чемпіонат України – 08 - 11.09.2022 р., місце проведення – Україна.
СЛУХАЛИ: питання трете порядку денного.
Розгляд заявки ВП ГО «ВФУ» «Вітрильна федерація Одеської області» про
включення до календаря «ЄКПФОіСЗУ» чемпіонату України в класах – «420»,
«Cadet», «SB20».
Доповідачі Олександр Ткач, Юлія Кисельова.
Винесено на розгляд: включення до «ЄКПФОіСЗУ» чемпіонату України в класах
– «420», «Cadet», «SB20».

Вирішили: об’єднати проведення чемпіонату України в класах «420» та «Cadet» у
термін 09-13.06.2022 р., та, задля забезпечення належної логістики, узгодити дати
проведення з «Комітетом з проведення змагань» та організаторами вже
затверджених змагань «ЄКПФОіСЗУ». Місце проведення – м. Одеса.
Рекомендувати ВП ГО «ВФУ» «Вітрильна федерація Одеської області» розглянути
можливість проведення чемпіонату України в класі «SB20» спільно з класами
«Platu 25» та «L30» в термін 14-17.09 2022 року, місце проведення –м. Одеса.
Раніше прийняте рішення щодо спільного проведення чемпіонату України у класах
«470» та «Cadet», змінити на проведення чемпіонату України у класі «470» в
термін 25-29. 06. 2022 року, місце проведення – м. Київ.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
7
0

Утримався
0

Не брав участі
0

Рішення прийняте
УХВАЛИЛИ:
3.1. Об’єднати проведення чемпіонату України в класах «420» та «Cadet» у
термін 09-13.06.2022 року, та, задля забезпечення належної логістики,
узгодити дати проведення з «Комітетом з проведення змагань» та
організаторами вже затверджених змагань «ЄКПФОіСЗУ». Місце проведення
– м. Одеса.
3.2. Рекомендувати ВП ГО «ВФУ» «Вітрильна федерація Одеської області»
розглянути можливість проведення чемпіонату України в класі «SB20»
спільно з класами «Platu25» та «L30» в термін 14-17.09 2022 року, місце
проведення – м. Одеса.
3.3. Раніше прийняте рішення щодо спільного проведення чемпіонату
України у класах «470» та «Cadet», змінити на проведення чемпіонату України
у класі «470» в термін 25-29.06.2022 року, місце проведення – м. Київ.
СЛУХАЛИ: питання четверте порядку денного.
Розгляд питання про проведення «Кубку світу зі Snowkite» 2022 р.
Доповідач Сергій Поліщук.
Винесено на розгляд: питання про внесення до «ЄКПФОіСЗУ» проведення
міжнародних змагань «Кубок світу зі Snowkite» у 2022 році у Харківській області.
Вирішили: внести до «ЄКПФОіСЗУ» проведення міжнародних змагань «Кубок світу
зі Snowkite» у 2022 році у Харківській області за умови належного оформлення
заявки на проведення, та подання її у 10-ти денний термін до ГО «ВФУ».
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Внести до «ЄКПФОіСЗУ» проведення міжнародних змагань: «Кубок світу
зі Snowkite» 2022 році у Харківській області, за умови оформлення заявки
належним чином та подання її у 10-ти денний термін до ГО «ВФУ».
4.2. Направити листа до Мінмолодьспорт про проведення в Україні «Кубку
Світу з Snowkite» у 2022 році.
СЛУХАЛИ: питання п’яте порядку денного.
Про включення до складу кандидатів у національну збірну команду Михайла
Бондарця клас формула Кайт. Заява.
Доповідач Юлія Кисельова.
Винесено на розгляд: заява Михайла Бондарця з проханням про включення до
складу кандидатів у національну збірну команду України з вітрильного спорту.

Вирішили: включити Михайла Бондарця до складу кандидатів у національному
збірну команду України з вітрильного спорту у класі формула Кайт.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
7
0

Утримався
0

Не брав участі
0

Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Включити Михайла Бондарця до складу кандидатів у національному
збірну команду України з вітрильного спорту у класі формула Кайт.
СЛУХАЛИ: питання шосте порядку денного.
Розгляд заяви спортсменки Анни Сагуленко (клас вітродошка іQFOiL) про
надання дозволу щодо виступів за команду Російської федерації.
Доповідач Родіон Лука.
Винесено на розгляд: заява спортсменки Анни Сагуленко (клас вітродошка
іQFOiL) про надання дозволу щодо виступів за команду Російської федерації.
Вирішили: до з’ясування додаткових обставин зняти питання з розгляду.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте
УХВАЛИЛИ:
6.1. До з’ясування додаткових обставин зняти питання з розгляду.
СЛУХАЛИ: питання сьоме порядку денного.
Про висування кандидатури Голови спортивного комітету.
Доповідач Родіон Лука.
Винесено на розгляд: кандидатуру Георгія Пачеса на посаду Голови спортивного
комітету.
Вирішили: призначити Георгія Пачеса Головою спортивного комітету.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Призначити Георгія Пачеса Головою спортивного комітету.
СЛУХАЛИ: питання восьме порядку денного.
Розгляд питання про відкриття банківських рахунків ВП ГО «ВФУ».
Доповідач Олександр Ткач.
Винесено на розгляд: нагальна необхідність відкриття банківських рахунків у 5-ти
Відокремлених підрозділах для повернення 50% суми членських внесків.
Вирішили: встановити крайній термін відкриття рахунків до 30 квітня 2022 року. У
разі не відкриття рахунків до вказаної дати ГО «ВФУ» анулює повернення ВП ГО
«ВФУ», які не мають банківських рахунків, 50% членських внесків за усі періоди.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
8.1. Встановити останній термін відкриття рахунків до 30 квітня 2022 року.

8.2. У разі не відкриття рахунків до вказаної дати ГО «ВФУ» анулює
повернення ВП ГО «ВФУ», які не мають банківських рахунків, 50% членських
внесків за усі періоди.
СЛУХАЛИ: питання дев’яте порядку денного.
Затвердження списку штатної збірної команди України на 2022 рік.
Доповідач Георгій Пачес.
Винесено на розгляд: Список штатної збірної України з вітрильного спорту на
2022 рік
Вирішили: відправити документ на доопрацювання.
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
9. Відправити документ на доопрацювання
СЛУХАЛИ: питання десяте порядку денного.
Рекомендації ГО «ВФУ» до Мінмолодьспорт щодо складу штатних тренерів
національної збірної команди з вітрильного спорту.
Доповідач: Сергій Поліщук.
Винесено на розгляд: питання щодо складу штатних тренерів національної збірної
команди з вітрильного спорту.
Вирішили: створити робочу групу щодо вирішення питання про склад штатних
тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту. До складу комісії
включити: Родіона Луку, Сергія Поліщука, Євгена Мойсеєнка, Георгія Пачеса, Ігоря
Трофімова, Олександра Ткача, Юлію Кисельову (з дорадчим голосом) як
консультанта з умов роботи штатних тренерів. Керівником призначити Сергія
Поліщука. На наступне засідання Президії подати рекомендації щодо складу
штатних тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту
Результати голосування:
За пропозицію
Проти пропозиції
Утримався
Не брав участі
7
0
0
0
Рішення прийняте.
УХВАЛИЛИ:
10.1 Створити робочу групу щодо вирішення питання про склад штатних
тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту.
10.2. До складу комісії включити: Родіона Луку, Сергія Поліщука, Євгена
Мойсеєнка, Георгія Пачеса, Ігоря Трофімова, Олександра Ткача, Юлію
Кисельову (з дорадчим голосом) як консультанта з умов роботи штатних
тренерів . Керівником групи призначити Сергія Поліщука,
10.3. На наступне засідання Президії подати рекомендації щодо складу
штатних тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту.

Родіон ЛУКА
Голова Президії

Олександр ТКАЧ
Секретар Президії

