
ПРОТОКОЛ № 11 – 2021 

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ  
Громадської організації «Вітрильна федерація України»  

(далі ГО «ВФУ»), код ЄДРПОУ: 14296808.  
22 грудня 2021 р.  м. Київ  
 

Початок роботи: 19:00  
Члени Ради, присутні на засіданні:  
 

1 Родіон ЛУКА Президент ГО «ВФУ» 

2 Сергій ПОЛІЩУК Перший Віце-Президент ГО «ВФУ» 

3 Євген МОЙСЕЄНКО Віце-Президент ГО «ВФУ» 

4 Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ член Президії ГО «ВФУ» 

5 Олександр БАЛАНЮК член Президії ГО «ВФУ» 

6 Олексій НИЖЕГОРОДОВ член Президії ГО «ВФУ»  

7 Георгій ПАЧЕС член Президії ГО «ВФУ»  
 

Запрошені:  
Олександр ТКАЧ, виконавчий директор ГО «ВФУ»,  
Юлія КИСЕЛЬОВА, державний тренер збірної, 
Сергій ШУМІЛОВ, голова Комітету ГО "ВФУ" з проведення змагань. 
 

Згідно зі Статутом 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 протоколу Спортивного комітету. 
Доповідач Георгій Пачес. 
3. Система розподілу бюджетних коштів Мінмолодьспорту, виділених на 
вітрильний спорт на 2022 рік. 
Доповідач Георгій Пачес.. 
4. Про компенсацію витрат спортсмену Оскару Мадонічу та тренеру 
Павлу Донцову за успішну участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту. 
Доповідач Юлія Кисельова. 
5. Рекомендації ГО «ВФУ» до Мінмолодьспорт щодо складу штатних 
тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту. 
Доповідач Сергій Поліщук. 
6.  Про сплату членами Спортивного комітету членських внесків до ГО 
«ВФУ». 
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 Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято. 
УХВАЛИЛИ:  

1.1. 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 протоколу Спортивного комітету.  
Доповідач Георгій Пачес. 

Винесено на розгляд: протокол Спортивного комітету №1/22 про розподіл ставок 
між членами штатної збірної команди України з вітрильного спорту на перше 
півріччя 2022 року. 
Вирішили: прийняти розподіл ставок між членами штатної збірної Команди України 
з вітрильного спорту на перше півріччя 2022 року згідно з протоколом спортивного 

комітету. 
Результати голосування: 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято.  
УХВАЛИЛИ: 
2.1.Прийняти розподіл ставок між членами штатної збірної команди України з 
вітрильного спорту на перше півріччя 2022 року згідно з протоколом 
спортивного комітету №1/22. 
 

СЛУХАЛИ: питання трете порядку денного.  
Система розподілу бюджетних коштів, виділених на вітрильний спорт на 
2022 рік. 
Доповідач Георгій Пачес. 
Винесено на розгляд: єдиний календарний план спортивних заходів з вітрильного 
спорту, затверджений наказом Мінмолодьспорту на зазначену суму бюджетних 
коштів, виділених на вітрильний спорт на 2022 рік, як проект. 
Вирішили: доручити Спортивному комітету розробити в повному обсязі  систему 
розподілу бюджетних коштів Мінмолодьспорту, виділених на вітрильний спорт на 
2022 рік, та надати її на розгляд Президії до 6 січня 2022 року. 
Результати голосування: 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято.  
УХВАЛИЛИ:  
3.1. Доручити Спортивному комітету розробити в повному обсязі систему 
розподілу бюджетних коштів Мінмолодьспорту, виділених на вітрильний 
спорт на 2022 рік, та надати її на розгляд Президії до 6 січня 2022 року. 
 
СЛУХАЛИ: питання четверте порядку денного.  
Про компенсацію витрат спортсмену Оскару Мадонічу та тренеру Павлу 
Донцову за успішну участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту. 
Доповідач Юлія Кисельова. 

Винесено на розгляд: питання про компенсацію витрат спортсмену Оскару 
Мадонічу та тренеру Павлу Донцову за успішну участь у чемпіонаті світу з 
вітрильного спорту. 
Вирішили: компенсувати витрати спортсмену Оскару Мадонічу та тренеру Павлу 
Донцову за успішну участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту згідно з 
наданими документами. 
Результати голосування: 



За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято.  
УХВАЛИЛИ:  
4.1. Компенсувати витрати спортсмену Оскару Мадонічу та тренеру Павлу 
Донцову за успішну участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту згідно з 
наданими документами. 
 

СЛУХАЛИ: питання п’яте порядку денного.  
Рекомендації ГО «ВФУ» до Мінмолодьспорт щодо складу штатних тренерів 
національної збірної команди з вітрильного спорту. 
Доповідач: Сергій Поліщук. 
Винесено на розгляд: рекомендації ГО «ВФУ» до Мінмолодьспорт щодо складу 
штатних тренерів національної збірної команди з вітрильного спорту. 
Вирішили: Рекомендувати склад штатних тренерів Мінмолодьспорту, а саме: 

1. Кисельова Юлія; 
2. Коломієць Анастасія; 

3. Воропаєва Ганна; 
4. Щербаков Сергій. 

Результати голосування: 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято.  
УХВАЛИЛИ:  
5.1. Рекомендувати склад штатних тренерів для Мінмолодьспорту , а саме 

1. Кисельова Юлія; 
2. Коломієць Анастасія; 
3. Воропаєва Ганна; 
4. Щербаков Сергій. 

 

СЛУХАЛИ: питання шосте порядку денного.  
Про сплату членами Спортивного комітету членських внесків до ГО «ВФУ». 
 Доповідач: Сергій Поліщук. 
Винесено на розгляд: питання про несплату деякими членами Спортивного 
комітету членських внесків до ГО «ВФУ».  
Вирішили: запропонувати членам Спортивного комітету, що своєчасно не сплатили  
членські внески до ГО «ВФУ», погасити заборгованість до кінця поточного року. У 
разі несплати внесків в обумовлений термін Голові спортивного комітету подати на 
розгляд Президії інші кандидатури, замість тих, які порушують Статут ГО «ВФУ».  
Результати голосування: 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

7 0 0 0 

Рішення прийнято.  
УХВАЛИЛИ: 
6.1.  Запропонувати членам Спортивного комітету, що своєчасно не сплатили  
членські внески до ГО «ВФУ», погасити заборгованість до кінця поточного 
року. 
6.2. У разі несплати внесків в обумовлений термін Голові спортивного 
комітету подати на розгляд Президії інші кандидатури замість тих, які 
порушують Статут ГО «ВФУ».  
 
Родіон ЛУКА  
Голова Президії 
 

Олександр ТКАЧ  
Секретар Президії 
 

 


