
ПРОТОКОЛ №61 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 11 жовтня 2007 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1 РОЗГЛЯД ПРОТОКОЛУ КОМІСІЇ ПРИЗНАЧЕНОЇ ПРЕЗИДІЄЮ ВФУ (23 ЛИПНЯ 2007Р. ПРОТОКОЛ №60) 
СТОСОВНО СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НАВКОЛО ЧОРНОМОРСЬКОГО ЯХТ-КЛУБУ.

2 ПРО СТАН ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ РАДИ ВФУ (Протокол від 11 лютого 2007, м.Київ) та ПРЕЗИДІЇ ВФУ 
(Протокол №59 від 16 березня 2007 р) ЩОДО ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

3 ПРО ЗВЕРНЕННЯ СДЮШОР М.КИЄВА ЩОДО ЗМАГАНЬ «КУБОК АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ КАДЕТ 2007р.»  
 

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Василь Гуреєв Президент 
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент ВФУ 
Валерій Гусенко Віце-Президент ВФУ 
Олександр Зайцев Секретаря ВФУ представляв Павло Романенко – за дорученням 
Юрій Даценко член Президії 
Віктор Майоров член Президії 

Запрошені : 
Сергій Котов 
Володимир Болотников 

Слухали Питання Перше Порядку денного:
РОЗГЛЯД ПРОТОКОЛУ КОМІСІЇ ПРИЗНАЧЕНОЇ ПРЕЗИДІЄЮ ВФУ (23 ЛИПНЯ 2007Р. ПРОТОКОЛ №60) 
СТОСОВНО СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НАВКОЛО ЧОРНОМОРСЬКОГО ЯХТ-КЛУБУ.
Доповідач - Валерій Гусенко 

Доповідач поінформував присутніх про роботу комісії ВФУ яка 14 - 15 вересня поточного року працювала в
Чорноморському яхт-клубі м. Одеса. Питання роботи комісії були визначені зверненням ООФВС:

• Визначення цільового використання землі,
• Визначення подальших перспектив розвитку яхт-клубу 

Після обговорення Президія ВФУ відзначила:
• Спільна діяльність Державного підприємства „Чорноморський яхт-клуб” і ТОВ „Трансбункер – сейлінг тім”

спрямована на відродження і розвиток вітрильного спорту в Одесі.
• Договір про спільну господарську діяльність Державного підприємства і Комерційної структури не є

компетенцією ВФУ, як громадської організації.
Президія одноголосно схвалила „Протокол роботи комісії від 15 вересня 2007р.”
При обговоренні ситуації, що склалася навколо Державного підприємства „Чорноморський яхт-клуб” було 

розглянуто заяву громадського об’єднання членів цього клубу стосовно того, що: 141 потенційний член Вітрильної 
федерації України позбавлений можливості вступити до ВФУ тому, що Одеська обласна федерація, через вступ 
до якої відповідно до Статуту ВФУ набувається членство у ВФУ, відмовляє їм у прийомі, посилаючись на те, що 
вони неналежним чином оформили заяви. Заява до ВФУ передбачає згоду вступаючого виконувати вимоги 
Статуту Регіонального осередку і ВФУ. Громадське об’єднання „Чорноморського яхт-клубу” не дивлячись на 
неодноразові звернення до керівництва Одеської обласної федерації так і не отримало Статут ООФВС, з
незрозумілих причин.
При розгляді цієї заяви до роботи було залучено Статут Одеської обласної федерації вітрильного спорту.

Статут зареєстровано 25 червня 1996 року, тобто до створення Вітрильної федерації України. Не дивлячись на 
неодноразові рішення Ради ВФУ про приведення Статутів регіональних осередків ВФУ у відповідність до Статуту 
ВФУ, ООФВС нічого для цього не зробила. ООФВС не пройшла в 2004-2005 роках обов’язкової перереєстрації, і
не надавало до ВФУ копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Таким чином ООФВС на даний 
момент не може бути регіональним представником ВФУ.
Після обговорення запропоновано:

• ООФВС терміново до 29 жовтня прийняти до ВФУ 141 члена відповідно до наданого списку.
• У термін до 05 грудня 2007 р. привести Статутні документи ООФВС у відповідність до Статуту ВФУ.
• Поінформувати Одеське обласне управління у справах фізичної культури та спорту про невідповідність 

Статутних документів ООФВС вимогам ВФУ до місцевих осередків.
• У разі невиконання цього рішення, до зазначеного терміну, Президія ВФУ буде пропонувати Раді ВФУ 

розглядати можливість надання статусу регіональної федерації тому об’єднанню громадян Одеської 
області, яке у своїй діяльності буде керуватись Статутом ВФУ.

Схвалено одноголосно 
УХВАЛИЛИ:

1. ООФВС терміново до 29 жовтня прийняти до ВФУ 141 члена відповідно до наданого списку.
2. У термін до 05 грудня 2007 р. привести Статутні документи ООФВС у відповідність до Статуту ВФУ.
3. Поінформувати Одеське обласне управління у справах фізичної культури та спорту про невідповідність 

Статутних документів ООФВС вимогам ВФУ до місцевих осередків.



4. У разі невиконання цього рішення, до зазначеного терміну, Президія ВФУ буде пропонувати Раді ВФУ 
розглядати можливість надання статусу регіональної федерації тому об’єднанню громадян Одеської 
області, яке у своїй діяльності буде керуватись Статутом ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ РАДИ ВФУ (Протокол від 11 лютого 2007, м.Київ) та ПРЕЗИДІЇ ВФУ 
(Протокол №59 від 16 березня 2007 р) ЩОДО ФЕДЕРАЦІЇ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Доповідач – Павло Романенко 
01 жовтня 2007 року сплив термін, який було надано ухвалами Ради ВФУ (Протокол від 11 лютого 2007, м.Київ) та 
Президії ВФУ (Протокол №59 від 16 березня 2007 р) Федерації Вітрильного спорту Київської області у частині 
дотримання та виконання ухвал Ради та Президії ВФУ про приведення діяльності ФВСКО та її Статутних 
документів у відповідність до Статуту ВФУ. Обговорено та заслухано стан справ щодо виконання зазначених 
рішень Ради та Президії ВФУ. Визначено, що на поточний момент жодних документів до ВФУ від ФВСКО не 
надходило. Запропоновано питання про подальше невизнання ФВСКО у якості Територіального осередку ВФУ у
Київській області, винести на розгляд поточної Ради ВФУ.
Ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Внести питання про невизнання ФВСКО у якості Територіального осередку ВФУ у Київській області до 
розгляду на поточній Раді ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
ПРО ЗВЕРНЕННЯ СДЮШОР М.КИЄВА ЩОДО ЗМАГАНЬ «КУБОК АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ КАДЕТ 2007р.»  
Доповідач – Павло Романенко 
До Президії ВФУ надійшов лист від директора СДЮСШОР м.Києва п.Ю.Даценка, у якому зазначається, що на 
думку п.Ю.Даценка, змагання «Кубку Асоціації класу КАДЕТ 2007», яке було проведено з 05.07 по 11.07.2007р.
у м.Миколаєві, не відповідає вимогам які пред’являються до змагань ВФУ п’ятого рівня – а саме 

• Положення про Перегони було надано у розпорядження СДЮСШОР лише 27 червня 2007, лише за 7 днів до початку 
змагань, а не за три місяці до початку змагань;

• У складі Протестового комітету регати не було жодного Національного судді, хоча необхідно, аби їх входило не менше 
двох;

• Звіт про проведене змагання з прилученими результатами ще й досі не надіслано до ВФУ, хоча це має бути зроблено 
протягом двох тижнів.

Під час обговорення було з’ясовано, що частина спортсменів отримала Положення про Перегони взагалі тільки 
під час реєстрації, а частина - через несвоєчасне розповсюдження цього документа взагалі не мала змоги 
прийняти участь у змаганнях з причини неможливості отримати необхідне фінансування. З огляду на наведене 
випливає, що змагання «Кубку Асоціації класу КАДЕТ 2007»не можуть бути визнані кваліфікаційними, а їх 
результати не можуть бути включені до обчислення Ранг-листу 2007р. класу КАДЕТ. Запропоновано звернутися 
до Асоціації класу КАДЕТ з пропозицією не включати результати «Кубку Асоціації класу КАДЕТ 2007» під час 
обчислення Ранг-листу класу КАДЕТ за 2007 р. В обговорені також запропоновано, аби Асоціації національних та 
міжнародних класів, чий Ранг-лист не обчислюється ВФУ, переглянули власні Положення про ранг-листи і більш 
детально визначили вимоги щодо терміну оприлюднення Положення про перегони, якісного складу Перегонового 
та Протестового комітетів, кількості учасників та регіонів, які вони представляють та надати Положення про ранг-
листи 2008 до затвердження Президії ВФУ.
Ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Визнати, що змагання «КУБОК АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ КАДЕТ 2007р.» - не класифікаційні.
2. Звернутися до Асоціації класу КАДЕТ з пропозицією не включати результати «Кубку Асоціації класу КАДЕТ 

2007» під час обчислення Ранг-листу класу КАДЕТ за 2007 р.
3. Зобов’язати українські національні Асоціації національних та міжнародних класів, чий Ранг-лист не 

обчислюється ВФУ, переглянути власні Положення про Ранг-листи до початку сезону 2008 р. у частині 
визначення вимог щодо визнання змагання у якості кваліфікаційного відповідно до аналогічних вимог 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ і подати Положення 
про Ранг-листи для затвердження Президією ВФУ.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


