
ПРОТОКОЛ № 44 – 2021 
(з Додатками —> переглянути) 

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ  
Громадської організації «Вітрильна федерація України»  

(далі ГО «ВФУ») (код ЄДРПОУ: 14296808).  
10 січня 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 Олександр ЗАЙЦЕВ Секретар ГО ВФУ 

5 Мирон ГУМЕНЕЦЬКИЙ «ГАЛИЦЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» 

6 Ігор ГЕЦ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

7 Віктор КОЛЕСНІКОВ «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

8 Геннадій ІЩЕНКО «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

9 Юрій ІЛЬНИЦЬКИЙ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

10 Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» 

11 Іван ЮХИМЕНКО «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

12 Леонід ШУМІЛОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

13 Альберт КАБАКОВ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

14 Віталій ВАСИЛЬЄВ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

15 Олексій НИЖЕГОРОДОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

16 Юрій СУХОНОС «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

17 Микола МЕЙТА «ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

18 Олександр ЯКИМЧУК «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 

 
Члени Ради, відсутні на засіданні:  
 

19 Олександр БАЛАНЮК «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

 
Запрошені:  
Уляна ІСКРА в.о. секретаря ГО «ВФУ»   
Вячеслав МАДОНІЧ 
Сергій ЧОРНИЙ 
 
Згідно Статуту ГО «ВФУ» Рада складається з 19 осіб. За участі у засіданні 18 членів Ради, Статутні умови 
щодо наявності кворуму дотримано і Рада 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 
Ради. Участь у роботі відеоконференції взяли усі вищезазначені особи. Після обговорення 
Пропонованого порядку денного сформовано остаточний Порядок денний засідання.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 
1. РОЗГЛЯД ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ 
КОМІТЕТ (проєкт розіслано членам Ради). 
 
2. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ У 
РАЗІ НАДХОДЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ. 



Перед розглядом питань Порядку Денного постало питання щодо правомірності участі  
п. Юрія Ільницького («ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ») у роботі 
Ради ГО «ВФУ».  
Доповідач: Сергій ПОЛІЩУК 
Доповідач поінформував присутніх про те, що членом Ради Юрієм Ільницьким не було сплачено членські 
внески за 2018, 2019 та 2020 р. р. Згідно Статуту ГО «ВФУ», п. 5. 8. Припинення членства в ВФУ, членство 
в ВФУ припиняється:  п.5. 8. 3. «У разі несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років 
поспіль». В обговоренні п. Юрій Ільницький не заперечував наведеної інформації та навів підстави, які на 
його думку, (всупереч Статуту), виправдовують такі його дії. 
Ухвала не виносилася. 
Інформацію взято до уваги  
 
Надалі п.Юрій Ільницький може залишатися присутнім на засіданні Ради без жодних повноважень і права 
голосу. З огляду на наведене, у голосуванні можуть брати участь 17 членів Ради, що не порушує вимог 
Статуту щодо кворуму. 
 
Питання Перше Порядку денного  
РОЗГЛЯД ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ГО «ВФУ». 
Доповідачі: Родіон ЛУКА, Вячеслав МАДОНІЧ, Олексій НИЖЕГОРОДОВ, Юрій СУХОНОС,  
Сергій ПОЛІЩУК, Ігор ГЕЦ. 

На сьогодні на Ігри Олімпіади, які мали відбуватися у 2020 р., не отримав ліцензії і не пройшов 
відбору жоден екіпаж яхтсменів з України. Оскільки пріоритетом у роботі Мінмолодьспорту є саме 
забезпечення високих спортивних результатів спортсменів України на міжнародній арені, то результати, 
які нижче за  місця у першій трійці Чемпіонату Європи (місця українських яхтсменів на міжнародних 
регатах є набагато гіршими) зумовлюють суттєве (в рази) скорочення державного фінансування розвитку 
вітрильного спорту. Однією із складових такого становища є, з погляду окремих членів Президії та 
вітрильної спільноти, малоефективна робота Спортивного Комітету ГО «ВФУ», у наданні в першу чергу 
можливостей та сприяння вдосконаленню спортивної майстерності тих спортсменів, які здатні в 
перспективі показати результати на рівні 1-3 місця ЧЄ і вище. З метою поліпшення ситуації Президією 
(протокол 07-2020 р., п. 4. 1 ) була створена робоча група задля підготовки нової редакції Положення про 
Спортивний комітет. Треба зазначити,що група працювала, подекуди, недостатньо злагоджено і результат 
її роботи, а саме нова редакція Положення про спортивний комітет принципово не відрізняється від 
попереднього Положення. Йдеться про відсутність у пропонованому документі пріоритетності у розвитку 
саме спорту вищих досягнень; відсутність вимог до членів спортивного комітету щодо їх досвіду роботи у 
спорті вищих досягнень; відсутність персональної відповідальності голови Спортивного комітету за 
результати роботи і досягнення спортсменів. 

Також є некоректним отримання в порушення обумовленого терміну (07 січня 2021 року згідно ухвали 
Президії, протокол 07-2020, п. 4. 2), а саме – напередодні засідання Ради, документів з зауваженнями, що 
стосуються розгляду Радою проєкту Положення про спортивний комітет, від члена робочої групи 
Вячеслава Мадоніча та Керівника ВП ГО «ВФУ» «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» Альберта 
Кабакова  

 Після детального обговорення ситуації, що склалася, запропоновано:  

 повернути проєкт Положення про Спортивний комітет на доопрацювання, 

 Територіальним федераціям ГО «ВФУ» провести наради тренерів щодо Положення про 
Спортивний комітет та надати свої пропозиції.  

Запропоновано також переглянути склад робочої групи з розробки Положення про Спортивний 
комітет і затвердити його у новому складі – Родіона Луки, Юрія Сухоноса, Олексія Нижегородова, 
Вячеслава Мадоніча, Сергія Чорного та встановити термін подачі доопрацьованого Положення про 
спортивний комітет - за два тижні (на 31 січня 2021 р.).  
Результати голосування 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

15 1 1 0 

Пропозицію ухвалено більшістю голосів  
Ухвалили:  

1.1.  Доопрацювати проєкт Положення про спортивний комітет для розгляду на наступному 
засіданні Ради.  

1.2.  Територіальним федераціям ГО «ВФУ» провести наради тренерів щодо  Положення про 
Спортивний комітет та надати свої пропозиції.  

1.3. Затвердити склад робочої групи з розробки Положення про Спортивний комітет у 
складі: 
- Родіон Лука, 
- Юрій Сухонос, 
- Олексій Нижегородов, 
- В’ячеслав Мадоніч, 
- Сергій Чорний. 



1.4.  Встановити термін подачі доопрацьованого Положення про спортивний комітет на 
електронну пошту ГО «ВФУ» на 31.01.2021. 

 
Питання Друге Порядку денного  
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ У РАЗІ 
НАДХОДЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ. 
Доповідачі: Родіон ЛУКА, Олексій НИЖЕГОРОДОВ, Ігор ГЕЦ, Сергій ПОЛІЩУК, Альберт КАБАКОВ. 
Згідно рішення Президії (протокол 07-2020, п. 4.3) від відокремлених підрозділів ГО «ВФУ»: «Київська 
міська вітрильна федерація» і «Донецька обласна федерація вітрильного спорту», надійшли пропозиції 
стосовно призначення Радою на посаду Голови Спортивного комітету Олексія Нижегородова. 
Враховуючи те, що Положення про Спортивний комітет в стадії доопрацювання, запропоновано 
перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради, після винесення ухвали щодо 
затвердження Положення про Спортивний комітет. Також запропоновано скасувати рішення Президії: 
(протокол 03 – 2020 р., п. 2. 1., та протокол 04 – 2020 р., п. 3.). 
Результати голосування 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

13 0 4 0 

Пропозицію ухвалено більшістю голосів 
 

Ухвалили:  
2. 1.  Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Ради, після розгляду питання 

про затвердження Положення про Спортивний комітет 
2. 2.  Скасувати рішення Президії: (протокол 03 – 2020 р., п. 2. 1., та протокол 04 – 2020 р., п. 3.). 
 
На цьому питання Порядку Денного вичерпано і роботу Ради завершено  
Наступне засідання Ради планується 07 лютого 2021 року. Про час початку буде повідомлено 
додатково. 

 

 

Родіон Лука  
Президент ВФУ 

 

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 

 
 

Додатки до протоколу 
 

1 ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про Спортивний Комітет ГО «Вітрильна Федерація України», який розроблено 
Робочою групою на виконання ухвали Президії ВФУ 

2 Звернення В’ячеслава Мадоніча до членів Ради  

3 Звернення Керівника ВП ГО «ВФУ» «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» Альберта Кабакова до 
Перезидента та Ради ВФУ 

 



ДОДАТКИ 
Додаток 1 до протоколу № 43-2020 

ПРОЄКТ 

       ПОЛОЖЕННЯ 

             про Спортивний Комітет ГО «Вітрильна Федерація України» 

 

1. Загальні положення.  

1.1. Спортивний Комітет (далі - Комітет) є постійним комітетом ГО «Вітрильна федерація України» 

(далі – ГО ВФУ), який забезпечує формування та проведення єдиної політики ГО ВФУ в галузі спорту вищих 

досягнень. 

1.2. Комітет у своїй діяльності керується Статутом ГО ВФУ та цим положенням.  

 

2. Мета та завдання Комітету.  

2.1. Формування єдиної політики розвитку вітрильного спорту в Україні.  

2.2. Створення рівних умов для розвитку в Україні всіх класів яхт. 

2.3. Визначення характеру та створення передумов для досягнення високих спортивних результатів 

спортсменами збірної команди України. 

2.4. Основними завданнями Комітету є:  

- розробка нормативних документів щодо відбору спортсменів та формування національної збірної 

команди, системи відбору та представництва ГО ВФУ на міжнародних змаганнях,  

- надання пропозицій щодо розподілу матеріальної частини серед членів збірної команди,  

- участь у розробці положень та регламентів змагань Єдиного календарного плану спортивних заходів 

України; 

- сприяння запровадженню в життя передових методик тренувального процесу у вітрильному спорті 

вищих досягнень;  

- аналіз зарубіжних методів формування вищих досягнень у спорті яхтових перегонів олімпійського 

спрямування та сприяння їх доступності для тренерів і спортсменів ГО ВФУ;  

- участь в організації та проведенні семінарів з підвищення кваліфікації тренерів;  

- підготовка пропозицій щодо удосконалення програм навчально-тренувального процесу підготовки 

спортсменів у ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. 

- підготовка та подання пропозицій щодо змін у Єдину спортивну кваліфікацію. 

 

3. Статус Комітету.  

3.1. Комітет є повноважним органом ВФУ з питань:  

- визначення політики і координації питань розвитку класів перегонових яхт в Україні (у взаємодії з 

Асоціаціями класів); 

- формування політики щодо організації підготовки і вдосконалення спортивної майстерності 

спортсменів вищих досягнень, як основного, так і кандидатського, резервного складу національної збірної команди; 

- розповсюдження інформації про сучасні зарубіжні методики тренувального процесу в вітрильному 

спорті олімпійського спрямування; 

- в запровадженні в життя передових методик і планування тренувального процесу в вітрильному 

спорті вищих досягнень;  

- надання пропозицій щодо встановлення критеріїв відбору спортсменів до національної збірної 

команди України; 

- надання пропозицій до персонального складу національних збірних команд України;  

- встановлення системи відбору членів збірної команди до участі у Олімпійських Іграх, міжнародних 

змаганнях;  

- представництва ГО ВФУ на міжнародних змаганнях і порядку надання прав спортсменам-членам ГО 

ВФУ представляти Україну на міжнародних змаганнях як представників держави; 

- розподілу матеріальної частини серед членів збірної команди; 

- висування кандидатури на посаду головного тренера штатної збірної команди України з вітрильного 

спорту;  

- підготовки пропозицій до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, календарного 

плану змагань ГО ВФУ, регламентів всеукраїнських змагань. 

 

4. Структура та порядок формування Комітету. 

4.1 . Комітет складається з: 

-  представників асоціацій класів (з правом голосу) 

- головного тренера штатної збірної команди України з вітрильного спорту (з правом голосу) 

 державного тренера штатної збірної команди України з вітрильного спорту (з правом голосу )  

- голови Комісії Атлетів ГО ВФУ (з правом голоса)  

4.2. Членами комітету можуть бути особи -- дійсні члени ВФУ. 

4.3. До складу Комітету входять представники визнаних ГО ВФУ Асоціацій класів, які є базовими для 



розвитку дитячо-юнацького спорту і спорту вищих досягнень та представлені на всеукраїнських змаганнях 

екіпажами (яхтами).* 

  *Примітка Перелік Асоціацій класів, які відповідають на кожний рік вищенаведеним умовам, наведено 

у Додатку 1. (відповідно до Єдиної спортивної кваліфікації України). 

4.4. Кількісний склад членів Комітету з правом голосу – не менш, ніж вісім представників Асоціацій 

класів, та Головний тренер національної збірної команди.  

4.5. Асоціації класів пропонують до складу Комітету дві особи – представника асоціації і його 

заступника (з числа діючих тренерів), але у роботі Комітету бере участь тільки один з них. Заступник може брати 

участь у роботі Комітету у разі відсутності власне представника. Представники і їх заступники висуваються 

Асоціаціями класів на своїх загальних зборах. Повноваження представників засвідчуються протоколом зборів 

відповідної асоціації. 

4.6. Головний тренер штатної команди національної збірної команди України входить до складу 

Спортивного комітету за посадою.  

4.7. Державний тренер штатної збірної команди України з вітрильного спорту бере участь у засіданнях з 

правом голосу 

4.8. Голова Комісії атлетів ГО ВФУ бере участь у засіданнях з правом голосу 

4.9. Голову Комітету призначає Президія ГО ВФУ з представників Асоціацій класів у відповідності до п. 

4.3. цього Положення.   

4.10. Строк повноважень Комітету – один рік з моменту затвердження Президією, але не пізніше ніж 1 

місяць після закінчення останніх змагань Єдиного календарного плану України з вітрильного спорту. 

 

5. Регламент роботи комітету.  

5.1. Комітет проводить засідання не менше ніж один раз в три місяці. 

5.2. Засідання Комітету вважаються правомочними за умови участі не менше ніж 2/3 його членів з 

правом голосу, Член Комітету може брати участь у засіданнях особисто або шляхом використання будь-яких 

засобів зв’язку, що дають можливість усім присутнім поставити запитання та почути відповідь. 

5.3. Рішення Комітету з питання, яке обговорювалося, вважається ухваленим якщо за нього 

проголосували не менше ніж  2/3 членів Комітету. 

5.4. Рішення Комітету оформлюються у формі протоколу, якій набуває чинності після його підписання  

головою Комітету та секретарем зборів. 

5.5. Остаточно рішення Комітету набувають чинності після їх затвердження Президією ГО ВФУ. 

 

6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про Комітет.  

6.1. Зміни та доповнення готуються Комітетом та вносяться на розгляд та затвердження до Президії ГО 

ВФУ. 

Додаток 1. Відповідно до вимог п. 4.3. цього Положення право формувати  Комітет надано наступним   

Асоціаціям класів: 

«Оптиміст»,  

«Кадет»,  

«LASER4.7»,  

«LASER Radial»,  

«LASER Standart»,  

«470»,  

«Фінн»  

               «УЛЬТРА» 

               «420» 

вітродошки («RS:X» та «Techno 293» разом) 

 

 

Нижегородов Олексій.  Підтримую.  

Шумілов Сергій  В принципе все нормально, кроме того,  что мы решили дать право голоса 

и представителю комиссии атлетов,раз уж его вводят в комитет пусть меет 

право и на голос 

Сухонос Юрій  Підтримую 

Балабуха Ольга  Підтримую 

В‘ячеслав Мадонич  Не проголосував 

 
Повернутися на початок 



Додаток 2 до протоколу № 43-2020 
Уважаемые члены рады ВФУ 

Согласно решению Президиума ВФУ, протокол № 7 от 27.12.20 года, 10 января 2021 года на Раду ВФУ 

выносится вопрос о рассмотрении и утверждении положения о спортивном комитете. 

Я, как участник рабочей группы, считаю, что утверждения данного положения преждевременно и 

ошибочно. На разработку положения было выделено недостаточно времени, которое совпало с основными 

праздниками года. Немногочисленные обсуждение положения показали, что рабочая группа недостаточно 

профессиональна, что и привело к большим противоречиям в этом документе. 

  На сегодняшний день, основные задачи, стоящие перед спортивным комитетом, такие как календарь 

соревнований, формирование сборной Украины и система отбора, приняты и не сформированный спортивный 

комитет никак не повлияет на работу ВФУ и государственного тренера. 

В связи с этим предлагаю: 

1. Создать новую либо усилить существующую рабочую группу людьми, которые имеют опыт работы 

государственного и главного тренера, тренерами, которые добились высоких спортивных результатов, юристом и 

другими специалистами. 

Так как принцип формирования состава спортивного комитета из представителей ассоциации является 

базовым, прежде чем утверждать положение о спортивном комитете, необходимо привести в соответствие 

документы ассоциаций и узаконить отношения ассоциации с ВФУ. 

2. Закончить работу по разработке типового устава ассоциаций, начатую Радой ВФУ и Президиумом ВФУ, 

согласно протокола Рады ВФУ № 42 (1 - 2020) от 15 февраля 2020г и протокола президиума ВФУ № 02 – 2020 от 24 

октября 2020г. 

3. Утвердить разработанный типовой устав ассоциаций. 

4. Ассоциациям, согласно утвержденного ВФУ устава, провести выборы руководящих органов. 

5. После выборов, ассоциациям предоставить все необходимые документы для заключения договора с 

ВФУ согласно положению ВФУ "об официальном партнѐрстве". 

6. Заключить договора между ВФУ и ассоциациями. 

7. Утвердить положение о спортивном комитете, с базовым принципом формирования состава из 

представителей ассоциаций классов. 

С уважением Мадонич Вячеслав  

председатель спортивного комитета ВФУ 

член правления ВП Парусной Федерации Одесской области ГО ВФУ. 

 

Повернутися на початок 

 
 



Додаток 3 до протоколу № 43-2020 

 
 



 
 

 



 
 

 
Повернутися на початок 


