
ПРОТОКОЛ № 45    2021    
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ  

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

07 лютого 2021 р.  м. Київ  
 
Початок роботи: 12:00  
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 Мирон ГУМЕНЕЦЬКИЙ «ГАЛИЦЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» 

5 Ігор ГЕЦ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

6 Віктор КОЛЕСНІКОВ «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

7 Геннадій ІЩЕНКО «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

8 Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» 

9 Олександр БАЛАНЮК «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

10 Іван ЮХИМЕНКО «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

11 Леонід ШУМІЛОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

12 Альберт КАБАКОВ «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

13 Віталій ВАСИЛЬЄВ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

14 Олексій НИЖЕГОРОДОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

15 Юрій СУХОНОС «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

16 Микола МЕЙТА «ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» 

 
Запрошені:  
Павло РОМАНЕНКО - виконавчий директор ГО «ВФУ», 
Уляна ІСКРА - в.о. секретаря ГО «ВФУ»,  
Юлія КИСЕЛЬОВА -  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з 

вітрильного спорту,  
учасники від обласних федерацій вітрильного спорту: 
 
1. Балабуха Ольга    Тренер СДЮСШОР м. Києва 
2.  Даценко Тетяна    Тренер СДЮСШОР м. Києва 
3. Ромашов Роман    Тренер СДЮСШОР м. Києва 
4. Голімбієвський Станіслав  Представник осередку СДЮСШОР м. Києва 
5. Судак Валентин    Член ВФУ, призер чемпіонатів і Кубків України з кайтбордингу 
6. Чес Максим     Член ВФУ, в. о. головного тренера штатної збірної команди 
7. Майоров Віктор    Член ВФУ, ЗТУ 
8. Варакса Максим   Учасник від Миколаївської обл. Федерації вітрильного спорту 

9.  Журавльов Юрій    Учасник від Миколаївської обл. Федерації вітрильного спорту 

10.  Черевко Олександр.   Учасник від Миколаївської обл. Федерації вітрильного спорту 

 
Згідно Статуту ГО «ВФУ» Рада складається з 19 осіб. За участі у засіданні 16 членів Ради, Статутні умови 
у 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.  
 

  

–

mailto:ua@gmail.net


ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

1. ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ РАДИ.  
  Доповідач – Сергій Поліщук 

2. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ВФУ» ЗА 
2020 РІК. 

 Доповідач – Іван Юхименко 

3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ГО «ВФУ» НА 2021 РІК. 
 Доповідач – Павло Романенко 

4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ВСТУПНОГО 
ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ГО «ВФУ» НА 2021 РІК.  

 Доповідач – Павло Романенко 

5. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗМІН У «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ 
СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ» У 2021 РОЦІ, ТА ЇХ РОЗПОДІЛУ.  

 Доповідач – Павло Романенко 

6. ЗВІТ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ  КИСЕЛЬОВОЇ Ю.В. 

7. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ГО 
«ВФУ» 

 Доповідач – Родіон Лука 

8. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКЛАМУВАННЯ» 
 Доповідач – Павло Романенко 

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГО «АСОЦІАЦІЯ» ФОРМУЛА КАЙТ». 
 Доповідачі – Леонід Шумілов, Максим Варакса  

10. ОБГОВОРЕННЯ РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ СТОСОВНО ЗАХОДУ ПІД НАЗВОЮ «UKRAINIAN 
NATIONAL CHAMPIONSHIPS SB20».  

      Доповідач – Сергій Поліщук 

 
Слухали: Питання Перше Порядку денного 
ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ТА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСІДАННІ РАДИ.  

 Доповідач – Сергій Поліщук 
Відповідно до Статуту ГО ВФУ Головуючим на засіданні Ради є Президент ГО «ВФУ». Секретарем 
засідання запропоновано обрати в.о. секретаря ГО ВФУ Уляну Іскру.  
Результати голосування:  
 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 
Рішення прийняте. 
УХВАЛИЛИ:  

1.  Головуючим на засіданні Ради та секретарем засідання обрати відповідно Президента 
ГО «ВФУ» Родіона Луку та в.о. секретаря ГО «ВФУ» Уляну Іскру. 

 

Слухали: Питання Друге Порядку денного  
ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ВФУ» ЗА 2020 РІК. 

 Доповідач – Іван Юхименко  

Доповідач ознайомив присутніх членів Ради зі звітом ревізійної комісії про діяльність ГО «ВФУ» у 2020 

році, який підписано всіма членами комісії. Відповідно до попередніх ухвал комісія ревізувала діяльність 

ГО «ВФУ». За звітній період порушень не виявлено. Після обговорення запропоновано затвердити 

наданий звіт комісії (див. Додаток 1).  
Результати голосування:  
 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

2.1.  Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ГО ВФУ 

за 2020 рік. 



Слухали: Питання Третє Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ГО «ВФУ» НА 2021 РІК. 

Доповідач – Павло Романенко 

Обговорено постатейно проект витратної частини бюджету ГО «ВФУ» на 2021 рік. У ньому враховано 
планові видатки 2021 р. (членські внески до WS та EUROSAF; заробітна платня  виконавчого директора 
та бухгалтера ГО «ВФУ» з супутніми відрахуваннями; утримання офісу; послуги банку, підтримка системи 
еквайрінгу тощо); можливі необхідні видатки (послуги юристів тощо). До бюджету внесено (без виділення 
суми) можливість за потреби оплатити видатки на видавничу діяльність (виготовлення сувенірної та 
рекламно-інформаційної поліграфічної продукції; програм підготовки суддів, тести, навчальні програми; 
програм підготовки кваліфікованих яхтсменів; привітальних адресів, тощо); проведення змагань; 
придбання нагородної атрибутики (дипломи, медалі, подяки) і оплати участі у спортивних заходах 
(компенсація спортсменам витрат їх участі у змаганнях та НТЗ) - за рахунок цільових коштів та 
безповоротної фінансової допомоги. Крім того, до бюджету внесено кошти на можливі непередбачувані 
витрати. 

Попередньо пропонований документ було надіслано до відокремлених підрозділів ГО «ВФУ» для 
ознайомлення і внесення пропозицій. Після детального обговорення запропоновано затвердити наданий 
документ (див. Додаток 2).  
Результати голосування:  
 

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

3.1.  Затвердити проєкт видаткової частини бюджету ГО «ВФУ» на 2021 рік. 

 

Слухали: Питання Четверте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ВСТУПНОГО ТА 
ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ГО «ВФУ» НА 2021 РІК.  

Доповідач – Павло Романенко 

Детально обговорено  питання щодо формування прибуткової частини бюджету ГО «ВФУ» на 2021 
рік, було розглянуто статті планових надходжень. Згідно інформації бухгалтерки за існуючої системи  50% 
повернення коштів від вступних і членських внесків на рахунки відокремлених підрозділів,  враховуючи 
загальне підвищення витратної частити (заробітна плата співробітників, оренда офісу, комунальні 
платежі, тощо) профіцитним бюджет може бути за умов підвищення розміру внесків. Обговорювалася 
доцільність підвищення розміру внеску, з подальшим поверненням 50% на рахунки відокремлених 
підрозділів для використання цих коштів для  статутної діяльності підрозділу. Є ризики, що без 
повернення 50% членських внесків територіальним федераціям суттєво зменшиться мотивація 
відокремлених підрозділів  щодо залучення нових членів до лав ГО «ВФУ».  
Після детального обговорення запропоновано територіальним федераціям розглянути питання розміру та 
системи розподілу вступного та членського внесків на 2021 рік, надіслати свої пропозиції до офісу ГО 
«ВФУ», та розглянути ці пропозиції на наступному засіданні Ради.   
 
Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Т ериторіальним федераціям ГО «ВФУ» розглянути питання розміру та системи 

розподілу вступного та членського внесків на 2021 рік, та надіслати свої пропозиції 

виконавчому директору.  

4.2.  Винести опрацьовані пропозиції щодо розміру та системи розподілу вступного та 

членського внесків до ГО «ВФУ» на 2021 на наступне засідання Ради.  

 

 

 



Слухали: Питання П’яте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗМІН У «ПОЛОЖЕННІ ПРО СПЛАТУ СТАРТОВИХ 
ВНЕСКІВ» У 2021 РОЦІ, ТА ЇХ РОЗПОДІЛУ.  

Доповідач – Павло Романенко 

Всебічно розглянуто питання про розмір та розподіл стартових внесків між повноважним 

організатором змагань і офісом ГО «ВФУ» з дотриманням умов, які були запроваджені попередніми 

ухвалами Ради. Обговорювалися варіанти розподілу стартових внесків щодо заходів, які внесені до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік. 

Після детального обговорення запропоновано територіальним федераціям розглянути питання 

розміру та системи розподілу стартових внесків, надіслати свої пропозиції до офісу ГО «ВФУ», та 

розглянути ці пропозиції на наступному засіданні Ради.  

 
Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

5.1.  Територіальним федераціям «ГО ВФУ» розглянути питання розміру та системи 

розподілу стартових внесків на 2021 рік та надіслати свої пропозиції виконавчому 

директору  

5.2.  Винести опрацьовані пропозиції щодо розміру та системи розподілу стартових внесків 

на 2021 на наступну Раду. 

 

Слухали: Питання Шосте Порядку денного  
ЗВІТ ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРА ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ  КИСЕЛЬОВОЇ Ю.В. 

Доповідач – Юлія Кисельова 

Доповідачка поінформувала, що для забезпечення розвитку вітрильного спорту та піднесенню рівня 

вітрильництва в Україні державним тренером штатної команди національної збірної команди України з 

вітрильного спорту відповідно до посадових обов’язків ведеться робота на рівні Мінмолодьспорту у 

взаємодії з ГО «ВФУ». Щороку відповідно до пропозицій, наданих ГО «ВФУ», організовуються НТЗ та 

змагання для спортсменів всіх вікових категорій, особлива увага приділяється розвитку юнацького, 

юніорського спорту, та спорту вищих досягнень. З кожним роком збільшується кількість змагань і їх 

учасників, розширяється географія проведення заходів, залучаються нові регіони, клуби. Так, для 

порівняння, в 2018 р. було організовано і проведено 11 змагань з вітрильного спорту, внесених до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, у 2019 році – 19 

змагань, а у 2020 р., попри об’єктивні труднощі через пандемію COVID-19, було проведено  9 змагань, із 

запланованих 21. На наступний, 2021 рік заплановано проведення близько 23-24 змагань. Значний обсяг 

роботи складає підготовка відповідної документації,  що іноді складно, оскільки всі змагання відбуваються 

у стислому часовому проміжку (з травня по жовтень). Що стосується наказів на проведення змагань, вони  

є у відкритому доступі на сайті Мінмолодьспорту. Бажаючі мають можливість ознайомитись з іншими 

супровідними документами і детально проаналізувати розподіл бюджетних коштів. Забезпечення 

(придбання) виду спорту проводиться згідно з виділеними коштами через платформу закупівель 

«Прозоро».  

Також розглянуто питання, щодо причин того, що на сьогодні на ігри Олімпіади, що  відбудуться у 

2021 р., не отримав ліцензії жоден екіпаж з України. Оскільки пріоритетом у роботі Мінмолодьспорту є 

саме забезпечення високих спортивних результатів спортсменів України на міжнародній арені в офіційних 

змаганнях в олімпійських класах серед дорослих і юніорів, то результати українських яхтсменів на 

міжнародних регатах є суттєво нижчими, що зумовлює  істотне (в рази) скорочення державного 

фінансування вітрильного спорту (відповідно до компетенції державного тренера це питання не 

відноситься). В.о. головного тренера штатної збірної команди Максим Чес, у свою чергу, висловився, що 

ключова проблема штатної збірної — це низький рівень роботи зі спортсменами на місцях.  



Після обговорення запропоновано звіт державного тренера штатної команди національної збірної 

команди України з вітрильного спорту Киселевої Ю.В. за 2020 рік визнати задовільним. 

 

Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

12 2 2 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

6.1.  Звіт державного тренера штатної команди національної збірної команди України з 

вітрильного спорту Кисельової Ю.В. за 2020 рік визнати задовільним. 

 

Слухали: Питання Сьоме Порядку денного  
РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ГО «ВФУ» 

Доповідач – Родіон Лука 

Членам Ради було представлено напрацювання щодо «Положення про спортивний комітет ГО 

«ВФУ».  
Радою обговорювались питання: 

 асоціацій класів, представники яких братимуть участь у роботі спортивного комітету, та вимог 
щодо  кількості екіпажів у класі в офіційних змаганнях країни, щоб асоціація класу мала право 
бути представленою  у спортивному комітеті; 

 формату участі видатних українських спортсменів у роботі спортивного комітету; 

 процедури  призначення голови СК та термін його повноважень; 

 вимог до щорічного звітування головою про роботу СК перед Радою ГО «ВФУ».  
Після детального обговорення запропоновано внести запропоновані на засіданні зміни до проєкту 

Положення про СК ГО «ВФУ». Остаточний його розгляд та затвердження перенести на наступне 
засідання Ради.  
 
Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

15 0 1 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

7.1.  Внести запропоновані зміни до проєкту Положення про СК ГО «ВФУ». 

7.2.  Остаточний розгляд та затвердження Положення про СК ГО «ВФУ» перенести на 

наступне засідання Ради. 

 

Слухали: Питання Восьме Порядку денного  
РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКЛАМУВАННЯ» 

Доповідач – Павло Романенко 
Після обговорення запропоновано відкласти це питання як таке, що не на часі. Зняти це питання з 

порядку денного.   
 
Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

8.1.  Зняти питання про «Положення про рекламування» з порядку денного. 

 

 

 



Слухали: Питання Дев’яте Порядку денного  
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГО «АСОЦІАЦІЯ» ФОРМУЛА КАЙТ». 

Доповідачі – Леонід Шумілов, Максим Варакса  
Членам Ради була надана інформація щодо діяльності ГО «АСОЦІАЦІЯ «ФОРМУЛА КАЙТ», яка на 

сьогодні об’єднує близько 90%  спортсменів, які займаються кайтінгом на дошках з підводним крилом в 
Україні. Хоча напрямок є новим, і в абсолютних значеннях це складає близько 10 осіб. Водночас асоціація 
вже має досвід і бачить свою активну участь у майбутньому в організації змагань, підготовці українських 
тренерів і спортсменів з цієї дисципліни, яка визначена МОК як олімпійська на Іграх 2024 року. Члени ГО 
«Асоціація формула кайт» прагнуть укласти договір про партнерство з ГО «ВФУ»,        
Водночас в Україні є ГО «Федерація кайтбордингу та серфінгу України», яка розвиває кайтбординг і також  
прагне укласти договір про партнерство з ГО «ВФУ». В статутах цих  організацій не визначено відносини з 
ГО «ВФУ».  На сьогодні також є певні труднощі стосовно взаємодії між цими двома організаціями.  

Після детального обговорення запропоновано:  

 громадським організаціям «АСОЦІАЦІЯ «ФОРМУЛА КАЙТ» та «Федерація кайтбордингу та 
серфінгу України» - внести  зміни у власні статути щодо взаємодії з ГО «ВФУ», як 
організацією, що забезпечує розвиток вітрильного спорту в Україні;  

 в подальшому створити єдину організацію, яка б об’єднувала всіх спортсменів, що 

займаються цім різновидом вітрильного спорту в Україні.  

 

Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  
9.1.  Громадським організаціям «АСОЦІАЦІЯ «ФОРМУЛА КАЙТ» та «Федерація кайтбордингу 

та серфінгу України» внести  зміни у власні статути щодо взаємодії з ГО «ВФУ», як 
організацією, що  забезпечує розвиток вітрильного спорту в Україні  

9.2.  В подальшому створити єдину організацію, яка б об’єднувала всіх спортсменів, що 

займаються цім різновидом вітрильного спорту в Україні.  

 

Слухали: Питання Десяте Порядку денного  
ОБГОВОРЕННЯ РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ СТОСОВНО ЗАХОДУ ПІД НАЗВОЮ «UKRAINIAN NATIONAL 
CHAMPIONSHIPS SB20».  

Доповідач – Сергій Поліщук 
Членам Ради була надана інформація щодо заходу під назвою «UKRAINIAN NATIONAL 

CHAMPIONSHIPS SB20», що відбувся на Київському водосховищі. Його анонс з’явився у соціальних 
мережах 12 жовтня 2020 року, за п’ять днів до проведення. Захід відсутній у календарному плані змагань 
національної̈ повноважної̈ організації̈ ГО «ВФУ» та Єдиному календарному плані фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженому відповідним наказом 
Мінмолодьспорту. В оприлюдненому повідомлені не була надана жодна інформація щодо затвердженого 
регламенту про проведення спортивного заходу з зазначенням повноважного організатора, що несе 
відповідальність за проведення. Перелічені дії організаторів є брутальним порушенням правила 89 
міжнародних правил вітрильницьких перегонів RRS WS і п. 19.2 2020 Eligibility Code WS, 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, регламенти яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
виконання державної політики у сфері фізичної культури і спорту разом з ГО «ВФУ». 
Вітрильна спільнота України була терміново поінформована стосовно цього заходу. Відповідне 
звернення було опубліковано на Web-сторінці ГО «ВФУ». Зокрема було зазначено, що організатори цього 
заходу брутально порушують «Правила вітрильницьких перегонів WS», через що ГО «ВФУ» застерігає 
спортсменів та суддів ГО «ВФУ» від участі у цьому заході.  
Після обговорення на засіданні Президії 24 жовтня 2020 року запропоновано винести питання на розгляд 
Ради задля прийняття рішення щодо протидії проведенню заходів, при організації̈ яких порушені 
міжнародні норми, та законодавство України. 
Згодом заявка на проведення чемпіонату України в класі SB20 2021 року не була затверджена Президією 
ГО «ВФУ» з причин невиконання заявником вимог ГО «ВФУ» щодо організації спортивних змагань. 
Після детального обговорення членами Ради запропоновано:  

 засудити подібні заходи і у майбутньому класифікувати їх як заборонені змагання;  



 на суддів, які беруть участь у організації та проведенні таких змагань, накладати покарання у 

вигляді дискваліфікації; 

 щодо спортсменів штатної збірної команди, які братимуть участь у заборонених змаганнях, ГО 

«ВФУ»  рекомендуватиме Мінмолодьспорту припинення з ними контрактів;  

 заявнику чемпіонату України 2021 року в класі SB20, запропонувати подати оформлену 

належним чином заявку до відповідного ВП ГО «ВФУ», як виняток, до кінця першої декади 

березня 2021 року, та донести рішення Ради з цього питання до заявника 

 

Результати голосування:  

За пропозицію Проти пропозиції Утримався Не брав участі 

16 0 0 0 

 

Рішення прийняте.  

УХВАЛИЛИ:  

10.1.  Засудити подібні заходи і у майбутньому класифікувати їх як заборонені змагання.  

10.2. На суддів, які беруть участь у організації та проведенні таких змагань, накладати 

покарання у вигляді дискваліфікації. 

10.3.  Щодо спортсменів штатної збірної команди, які братимуть участь у заборонених 

змаганнях, ГО «ВФУ» рекомендуватиме Мінмолодьспорту припинення з ними 

контрактів.  

10.4.  Заявнику чемпіонату України 2021 року в класі SB20, запропонувати подати 

оформлену належним чином заявку, до відповідного ВП  ГО «ВФУ», як виняток, до 

кінця першої декади березня 2021 року, та донести рішення Ради з цього питання до 

заявника. 

 

На цьому питання Порядку Денного вичерпано і роботу Ради завершено  

Наступне засідання Ради планується  14 лютого 2021 року. Про час початку буде повідомлено додатково.  

 

 

Родіон Лука  
Президент ВФУ 

 

Уляна Іскра  
в.о Секретаря ВФУ 

 


