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Стаття 1 - Загальні положення. 
1.1. “Вітрильна Федерація України Українська вітрильницька спілка ” є всеукраїнською 

громадською організацією спілкою громадян України, які об`єднались з метою 
забезпечення реалізації своїх прав та повноважень у сфері вітрильного 
вітрильницького спорту України у всіх його формах та відгалуженнях і які прагнуть 
своїми діями сприяти розвитку та піднесенню спортивного вітрильництва в Україні. 

1.2. “ Українська вітрильницька спілка Вітрильна Федерація України” (далі по тексту -– 
ВФУ УВС або Спілка) є правонаступницею “Української Вітрильницької Спілки» і 
«Вітрильної Федерації України”. 

1.3. ВФУ УВС поширює свою діяльність на територію України. 
 ВФУ УВС діє на засадах індивідуального та колективного членства. 
1.4. Повне найменування Офіційна назва: 
 Українською мовою -– Громадська спілка “Українська Вітрильницька Спілка» 

Вітрильна Федерація України” 
 Англійською мовою – Non-Governmental Organization “Ukrainian  Sailing Union” 

Скорочене найменування: 
 Українською мовою: “В Ф У УВС” 

 Англійською мовою: USU 
1.5. Юридична адреса ВФУ УВС - Україна, м. Київ.і т.д 

Стаття 2 - Статус та права ВФУ УВС. 
2.1.  ВФУ УВС є юридичною особою зі статусом громадської спілки – спортивної 

федерації України, а також, членом Світового вітрильництва (Міжнародної 
вітрильницької федерації (World Sailing), далі WS) – Національною повноважною 
організацією  з усіма юридичними правомочностями, що охоплюються цими 
поняттями згідно зі Статутом WS і згідно до з чинного чинним законодавства 
законодавством України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати 
майнові та немайнові права, мати обов`язки, бути позивачем та відповідачем у 
суді, арбітражному або третейському суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на 
правах власності, відкривати рахунки у банках (у національній та іноземних 
валютах), мати печатку та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки 
яких затверджуються Радою УВС. Символіка реєструється у встановленому 
порядку. 

2.2. Правовою основою діяльності ВФУ УВС є Конституція України, чинне 
законодавство України, керівні акти і статутні документи WS, в частині, яка не 
суперечить чинному законодавству України, цей Статут, регламентуючі документи 
та рішення загального характеру, що приймаються її органами в межах їх 
статутних повноважень. 

2.3. ВФУ УВС несе відповідальність по своїх зобов`язаннях належним їй майном.  
 ВФУ УВС не вiдповiдає по зобов'язаннях  держави, а держава не вiдповiдає по 

зобов'язаннях ВФУ УВС. 
2.4. Для досягнення цілей та виконання своїх завдань, ВФУ УВС користується правами 

що надаються їй відповідно до її статусів, чинним законодавством України і 
регламентуючими документами WS, зокрема користується правами: 

· представляти та захищати свої інтереси, а також інтереси своїх членів; 
· вносити пропозиції до органів державної влади та управління з питань 

розвитку вітрильництва і вітрильного спорту; 
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· поширювати інформацію, яка пов`язана з вітрильництвом і вітрильним 
спортом, пропагувати свої ідеї та цілі; 

· засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства 
України; 

· здiйснювати юридичнi акти, угоди i договори; 
· здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом 

створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної 
особи, заснування підприємств; 

· наймати персонал ВФУУВС на умовах трудового договору (контракту); 
· користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для 

об`єднань такого роду і вчиняти інші дії, які не заборонені законом. 

Стаття 3 - Мета та завдання ВФУУВС. 
3.1. Метою діяльності ВФУ УВС є сприяння розвиткові вітрильництва і вітрильного 

спорту розвиток спортивного вітрильництва в Україні, зростання його рівня і 
масовості, гідного гідне представництва представництво України у міжнародному 
вітрильному співтоваристві шляхом консолідації та координації зусиль громадян 
України, зацікавлених у піднесенні вітчизняного вітрильного спорта 
вітрильницького спорту. Захист інтересів членів ВФУУВС. 

Або: розвивати і поширювати вітрильницький спорт в Україні у всіх його розгалуженнях 
незалежно від кольору, статі, фізичних можливостей, сексуальної орієнтації, мови, 
релігії, політичних, та інших поглядів, національного, чи соціального походження, 
наявної власності, народження, чи іншого статусу; 

3.2. Для досягнення вищезазначеної мети ВФУ УВС ставить перед собою наступні 
завдання: 

· сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву між членами Федерації, 
запровадження єдиної, концептуально виваженої, політики розвитку, 
пропаганди, популяризації вітрильництва; 

· надання правової і соціальної допомоги членам ВФУУВС (представникам 
колективних членів) - спортсменам, тренерам та іншим фахівцям вітрильного 
спорту, виявляти турботу до ветеранів; 

· підтримання зв`язку та співробітництва з Міжнародною Вітрильною 
Федерацією (International Sailing Federation - ISAF); 

· здійснення нагляду, тлумачення, та внесення приписів до правил 
вітрильницьких перегонів та розв’язування спірних питань і вживання 
належних дисциплінарних заходів (включно з накладанням відповідних 
покарань); 

· контролювати, організовувати, проводити, надавати і позбавляти прав на 
проведення чемпіонатів, вітрильницьких заходів та здійснення іншої 
організаційної діяльності; 

· можна включити і інші пункти Статуту World Sailing (Міжнародної федерації) 
· підготовка спортсменів-членів ВФУ УВС міжнародного рівня і забезпечення їх 

успішних виступів у збірних командах України в чемпіонатах Світу, Європи та 
Олімпійських іграх; 

3.3 Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку: 
· набуває має статус Національної Федерації; 
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· організовує конференції, семінари з питань статутної діяльності для 
спортсменів, тренерів, суддів, які є членами ВФУ УВС; 

· здійснює виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, 
сувенірної і рекламної продукції ВФУ УВС; 

· забезпечує дотримання Повноважними територіальними осередками – 
членами УВС місцевими осередками (територіальними федераціями) та 
іншими членами ВФУ УВС правил та регламентуючих документів Світового 
вітрильництва (ISAF); 

· створює належні нормативно-правові умови для ефективної діяльності 
Федерації Осередків по виконанню їх статутних завдань стосовно ВФУ УВС; 

· забезпечує організацію змагань та проведення чемпіонатів, першостей та 
кубкових змагання змагань серед членів ВФУ УВС; 

· забезпечує демократичні засади організації і взаємодії членів ВФУ УВС, які, 
зокрема, повинні виключати дискримінацію щодо членів ВФУ УВС (як 
колективних, так і індивідуальних представників колективних членів) з будь-
яких підстав, а саме: через стать, фізичні можливості, сексуальну орієнтацію, 
мову, релігійні, політичні, та інші погляди, національне, чи соціальне 
походження, наявну власність, народження, чи й через інший статус. 

· виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки; 

Стаття 4 - Повноважні Територіальні осередки – члени  УВС Федерації (осередки)  
ВФУ 

4.1. Структура ВФУ УВС ґрунтується на територіальному принципі і складається з 
Повноважних територіальних осередків – членів УВС територіальних Федерацій 
(осередків) ВФУ  

4.2. У областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі 
створюються Повноважні територіальні осередки – члени УВС територіальні 
Федерації (осередки) ВФУ, відповідного регіону (далі ПТО), які об`єднують не 
менш як 60% колективних та індивідуальних членів що займаються вітрильним 
спортом вітрильництвом. В кожній адміністративно-територіальній одиниці може 
створюватись не більше однієї одного Повноважного територіального осередку – 
члена УВС територіальної Федерації (осередку) ВФУ. Для набуття статусу 
юридичної особи вони повинні зареєструватись в установленому законом порядку 
при попередньому погодженні свого статуту з ВФУ УВС. У своїй діяльності вони 
керуються цим Статутом та власними положеннями про свою діяльність, які 
приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються  Радою ВФУ 
УВС. 

4.3. Повноважні територіальні осередкі – члени УВС (Територіальні Федерації) діють з 
метою практичного втілення у відповідних регіонах статутних цілей і завдань ВФУ 
УВС, мобілізації і використання для цього місцевого спортивного потенціалу, а 
також з метою поширення діяльності ВФУ УВС в регіоні. 

4.4. Повноважний територіальний осередок – член УВС (Територіальна Федерації 
Федерація) (осередок) ВФУ: 

· організує виконання рішень керівних органів ВФУ УВС; 
· налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку спортивного 

вітрильництва і вітрильного спорту в регіоні. 
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· здійснює пошук і консолідацію кадрів для втілення в життя програм ВФУ 
УВС; 

· висуває кандидатури на обрання посадових осіб ВФУ УВС; 
· здійснює делеговані їй йому органами ВФУ УВС повноваження; 
· створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації 

статутних завдань. 
· веде списки індивідуальних членів ВФУ УВС і контроль сплати членських 

внесків у відповідному регіоні; 
· здійснює іншу діяльність (в межах передбачених цим Статутом та 

положеннями про власну діяльність) за дорученням або з дозволу керівних 
органів ВФУ УВС; 

4.5. Органи Повноважних територіальних осередків – членів УВС територіальних 
Федерацій формуються на виборних засадах. 

 Склад, порядок формування, повноваження територіальних органів осередків, 
компетенція та інші питання їх діяльності регламентуються їх власними 
положеннями, які не повинні входити в протиріччя з цим Статутом. 

Стаття 5 - Члени ВФУ УВС, їх права та обв`язки. 
5.1. Членство в ВФУ УВС є добровільним і може бути індивідуальним та колективним. 
5.2 Членство в УВС може бути наступних видів: 
 (a) Повний член – повне членство надається Повноважним територіальним 

осередкам УВС.  
 (b) Асоційований член - Асоційованими членами можуть бути Національні асоціації 

класів, Об’єднання за різновидом спортивного вітрильництва, а також 
Териториальні осередки, які не набули статусу Повноважних але можуть 
вважатися кандидатами на такий статус, як об’єднання окремих осіб – членів 
УВС…  

 (c) Афільований Член (Колективний член, - Партнер УВС)…таке членство може бути 
надане будь якій самокерованій українській організації, іншій ніж Повний, або 
Асоційований член, яка виявляє зацікавленість, або є пов’язаною зі спортивним 
вітрильництвом у будь якій його формі і діяльність якої не є у суперечності з будь 
яким із Повних, чи Асоційованих членів УВС. Умови, щодо надання такого 
членства визначає керівництво УВС, про що зазначається в угоді про партнерське 
членство. Відносини між УВС та колективним членом регулюються окремим 
положенням, яке затверджується Радою ФВУ. 

(d) Дійсний член. Окрема особа набуває членства в УВС, вступаючи 
а) до колективу яхтсменів і стаючи на облік у Повноважному територіальному 

осередку УВС. розташованому в тій області України, де ця особа 
займається вітрильництвом; або 

в) у разі відсутності на території області територіального осередку, 
звернутися до президії  УВС, яка прийме рішення, до якої із сусідніх 
територіальних осередків має бути тимчасово прикріплена ця особа. 

г) Національні судді УВС стоять на обліку безпосередньо в УВС і мають 
статус індивідуальних членів УВС. 

 Заява про вступ подається до місцевого територіального осередку чи, у разі його 
відсутності, до Ради ФВУ.  

 (e) Почесний член – почесне членство може бути надане Конференцією УВС за 
поданням Президії УВС. 

 

Отформатировано: выделение
цветом

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, выделение цветом

Отформатировано: выделение
цветом

Отформатировано: Отступ:
Выступ:  0.8 см
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 Індивідуальним членом ВФУ може бути громадянин України, який поділяє мету і 
завдання ВФУ і бажає своєю діяльністю сприяти розвиткові вітрильницва в 
Україні. 

 Окрема особа набуває членство ВФУ, вступаючи 
а) до колективу яхтсменів і стаючи на облік у територіальній Федерації ВФУ, 

розташованій в тій області України, де ця особа займається 
вітрильництвом; або 

в) у разі відсутності на території області територіальної федерації, 
звернутися до президії ВФУ, яка прийме рішення, до якої із сусідніх 
територіальних федерацій має бути тимчасово прикріплена ця особа. 

г) Національні судді ВФУ стоять на обліку безпосередньо у ВФУ і мають 
статус індивідуальних членів ВФУ. 

 Заява про вступ подається до місцевої територіальної федерації чи, в разі її 
відсутності, до Ради ФВУ.  

5.23. Член ВФУ УВС не може належати більше ніж до однієї одного територіального 
осередку територіальної Федерації, одночасно. 

5.3. Колективним членом ВФУ може бути колектив підприємства, установи, організації, 
який поділяє основну мету і завдання ВФУ і бере  участь у її діяльності. 
Колективний член подає заяву  своїх  зборів про  вступ  до Ради ФВУ.  Колективні 

 

члени реалізують свої права і обов`язки через своїх представників. Відносини між 
ВФУ та колективним членом регулюються окремим положенням, яке 
затверджується Радою ФВУ. 

5.4. Члени ВФУ УВС мають права: 
· по досягненню віку 16 років обирати та бути обраним на керівну посаду ВФУ 

УВС, або до складу керівних та статутних органів ВФУ УВС; 
· отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ВФУ УВС; 
· вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ВФУ УВС та її органів; 
· брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що 

проводяться ВФУ УВС на засадах і в порядку, що їх визначено 
регламентуючими документами ВФУ УВС; 

· користуватися підтримкою ВФУ УВС в своїй діяльності, яка відповідає 
статутній меті і завданням ВФУ УВС; 

· виходу із членів ВФУ УВС. 
5.5. Кожний із Членів ВФУ  УВС зобов'язаний: 

· своєю участю активно сприяти розвиткові спортивного вітрильництва і 
вітрильного спорту в Україні, реалізації політики ВФУ УВС в сфері 
вітрильництва і вітрильного спорту та її статутних завдань розвивати і 
поширювати мету, завдання, інтереси та вплив УВС;; 

· виконувати в своїй діяльності в сфері вітрильництва і вітрильного спорту 
вимоги Статуту, регламентуючих документів ВФУ УВС; 

· виконувати рішення керівних органів ВФУ УВС. 
· співпрацювати з ВФУУВС з усіх питань, які стосуються організації змагань та 

вітрильного спорту взагалі; 
·  утримуватися самим і докладати розумно необхідних і справедливих зусиль 

аби переконувати, у межах простору свого  впливу, всіх інших утримуватися 
від дій, які не відповідають як букві, так і духу мети, завдань, правил, 
Статутних положень або рішень Федерації. 

Отформатировано: Украинский
(Украина)

Отформатировано: Украинский
(Украина)
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· запобігати проявам негативної поведінки змагунів, негативної практики 
суддівства змагань, сприяти його об`єктивності, неупередженості і високому 
професійному рівню; 

· своєчасно сплачувати членські внески.  
5.6. Членство в Федерації може бути припинено внаслідок: 
Або:  Членство не може передаватися іншим особам і має бути припинене у разі: 

·    смерті, або, якщо це юридична особа (колективний член), то у разі 
призначення його ліквідації. 

· виходу з Федерації; 
· виключення з членів Федерації за рішенням Ради Конференції, прийнятим в 

порядку і на підставах, передбачених Статутом. 
5.7. Прийом до членів ВФУ УВС здійснюється Радою ВФУ УВС на підставі заяви та 

додатків до неї, вказаних нижче. 
 Заява фізичної особи про прийом до членів ВФУ УВС має містити відомості про 

прізвище, ім’я та по батькові, дату і рік народження, громадянство, адресу місця 
проживання, місце роботи, посилання на згоду дотримуватись вимог Статуту ВФУ 
УВС, регламентуючих документів ВФУ УВС. 

Стаття 6 - Статутні органи Федерації. 
6.1. Статутними органами ВФУ УВС є: 
 Конференція; 
 Рада; 
 Президія; 
 Ревізійна комісія. 

Стаття 7 - Конференція. 
7.1. Конференція є вищим керівним органом ВФУ УВС. 
 Конференція проводиться не менше ніж один раз в чотири роки. 
 Рада може в будь-який час прийняти рішення про скликання позачергової 

Конференції. Для цього достатньо рішення, за яке проголосували 66% членів 
Ради. Скликання та проведення Конференції (в тому числі і позачергової) 
організовує Президія ВФУ УВС за рішенням Ради, яке подається у письмовому 
вигляді з формулюванням порядку денного. 

7.2. Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь делегати, 
які репрезентують не менше, ніж 60% дійсних членів ВФУ УВС, які мають чинне 
виборче право. 

7.3. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності ВФУ 
УВС. 

· До виключної виняткової компетенції Конференції належать такі питання: 
· визначення основних напрямків діяльності ВФУ УВС; 
· обрання Президента, Віце-Президентів та Генерального Секретаря; 
· затвердження Статуту ВФУ УВС, внесених до нього змін, доповнень і 

тлумачень; 
· обрання Ревізійної комісії; 
· припинення діяльності чи реорганізація ВФУ УВС; 
· реалізація прав власності на майно ВФУ УВС. 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева:
 1 см, Выступ:  0.5 см,
маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0.72 см + Отступ: 
1.35 см

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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· Позбавлення статусу і повноважень Повного, Асоційованого, або 
Афільованого, члена УВС, виключення з членів Спілки Дійсного члена УВС. 

7.4. За рішенням простої більшості делегатів Конференції голосування може бути як 
таємним, так і відкритим. 

7.5. Рішення з питань припинення діяльності ВФУ УВС приймаються делегатами, які 
репрезентують не менше, ніж 75% членів ВФУ УВС, які мають виборче право, 
рішення з інших питань приймаються делегатами, які репрезентують не менше, 
ніж 66% членів ВФУ УВС, які мають виборче право. 

Стаття 8 - Рада 
8.1. Рада – керівний орган ВФУ УВС в період між конференціями, до якого входять: 

Президент, всі Віце-Президенти, Генеральний Секретар секретар, Голови 
територіальних федерацій, або їх Заступники, яких обрано на зборах 
територіальних федерацій, що нараховують не менше, ніж 30 членів ВФУУВС. 
Голови територіальних федерацій, або їх Заступники затверджуються 
Конференцією ВФУ УВС як такі, що є членами Ради ВФУ УВС. 

8.2. Засідання Ради проводяться не менш, ніж один раз на рік. 
 За письмовим зверненням більш, ніж 66% членів Ради, Президент скликає 

позачергове засідання Ради. 
 Засідання Ради ВФУ УВС вважається правомочним, якщо у його роботі беруть 

участь не менше, ніж 66% членів Ради. 
 Рішення Ради ВФУУВС приймаються простою більшістю голосів членів Ради, а 

рішення про позбавлення членства ВФУУВС, не менш, ніж 75% голосів членів 
Ради ВФУУВС. 

8.3. До компетенції Ради належить вирішення наступних питань: 
· прийняття та виключення до членів ВФУ УВС, висування звинувачень та 

висловлення недовіри посадовим особам ВФУ УВС в межах, що їх 
передбачено Статутом; 

· заповнення вакансій, в тому числі і в Раді. 
· встановлення розміру вступного та членського внесків, а також термін та 

порядок їх сплати; 
· призначення Президії за поданням Президента; 
· затвердження бюджету ВФУ  
· УВС; 
· призначення  Виборчої Комісії; 
· призначення дострокових виборів Керівних Осіб ВФУУВС; 
· затвердження перспективних планів розвитку вітрильного спорту в Україні; 
· прийняття рішень з усіх питань, за винятком тих, які є виключною 

компетенцією Конференції; 
· затвердження ескізів печатки, штампів, символіки. 

8.4. Президент має на засіданнях Ради ВФУУВС право вирішального голосу. 

Стаття 9 - Президія ВФУ УВС. 
9.1. Президія складається із 11 осіб: Керівних осіб за статтею 10.1, 6ти осіб, 

призначених Радою ВФУУВС за поданням Президента, і одного із членів президії, 
який має дорадчий голос і кооптується до складу Президії, як представник атлетів. 

Отформатировано: Отступ: Слева:
 1 см, Выступ:  0.5 см,  без
нумерации

Формат: Список

Отформатировано: выделение
цветом

Отформатировано: выделение
цветом
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Президія здійснює керівництво Федерацією у період між засіданнями  Ради 
ВФУУВС. 

9.2. Президент є головою Президії.  
9.3. Президія є виконавчим органом ВФУУВС, який діє на виконання статутних 

завдань, рішень Конференції та Ради ВФУУВС і відповідно до них може приймати 
обов`язкові рішення, в тому числі - регламентуючі документи, які не можуть 
входити у суперечність зі Статутом ВФУУВС. 

9.4. Президія має право приймати  рішення з усіх питань, які не є виключною 
компетенцією Конференції та Ради. Зокрема, Президія вирішує такі питання: 

· виконання рішень Конференції та Ради ВФУУВС; 
· за рішенням Ради скликає позачергову Конференцію; 
· затвердження штатного розкладу та керівників структурних підрозділів за 

пропозицією Президента; 
· у разі потреби, створення постійних і тимчасових комітетів, затвердження 

Положень про них та призначення голів, заступників голів та членів цих 
органів; 

· затвердження інших регламентуючих документів; 
· розпорядження коштами та майном ВФУУВС, згідно ріщень Конференції та 

Ради ВФУУВС; 
· вирішення питань щодо нагородження та заохочення; 
· організація і спрямування роботи комітетів  та підрозділів ВФУУВС; 
· підготовка засідань керівних органів ВФУУВС; 
· прийняття рішень про створення підприємств, госпрозрахункових організацій 

та установ; 
· призначення на всеукраїнські змагання Головних суддів та Голів протестових 

комітетів, кандидатури яких запропоновано Комітетом по проведенню 
змагань; 

· розглядає пропозиції комісій та комітетів ВФУУВС; 
· готує бюджет на наступний рік, та пропонує його для затвердження Раді. 
· вирішення інших питань поточної діяльності ВФУУВС; 

9.5. Президія проводить свої засідання не менш, ніж один раз на місяць. 
 Президент зобов'язаний скликати позачергове засідання Президії на вимогу не 

менш, ніж 6 її членів, або на вимогу Ревізійної комісії. 
9.6. Засідання Президії вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менш, 

ніж 6 її членів. Рішення на засіданнях Президії приймаються простою більшостю 
голосів присутніх членів. 

9.8. Президент має на засіданнях Президії право вирішального голосу. 

Стаття 10 - Керівні особи ВФУУВС. 
10.1. Керівними особами ВФУУВС є Президент, Перший Віце-Президент, Віце-

Президент, два Кооптовані Віце-Президенти, Секретар. 
 Вибори Керівних осіб проходять за процедурою, яка регулюється окремим 

Положенням про вибори. Положення про вибори затверджується Радою ВФУУВС. 
 Керівні особи ВФУУВС обираються строком на 4 роки. 
10.2. Президент ВФУУВС. 
 Президент ВФУУВС є вищою посадовою особою ВФУУВС. 
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 Президент:  
· очолює роботу ВФУУВС; 
· без довіреності представляє ВФУУВС перед державними органами, 

установами, всіма третіми особами; 
· має право підпису фінансових та інших документів ВФУУВС; 
· має право укладати від імені ВФУУВС угоди, контракти, видавати 

довіреності, відкривати розрахункові та інші рахунки в кредитних установах; 
· видає в межах своєї  компетенції накази, розпорядження, інструкції та інші 

обов’язкові для підпорядкованих йому органів документи; 
· слідкує за дотриманням Статуту ВФУУВС; 
· головує на Конференціях, засіданнях Ради і очолює Президію; 
· слідкує за виконанням юрисдикції, формулює рішення та призначає 

спеціальні комітети; 
· має виключне право розпорядника позабюджетних коштів ВФУУВС. 

10.3. Віце-Президенти ВФУУВС. 
· До керівництва ВФУУВС входять Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-

Президент ВФУУВС, які не можуть бути обрані з однієї і тієї ж територіальної 
федерації, а також два кооптованих Віце-Президенти ВФУУВС. 

· Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-Президент ВФУУВС керують 
роботою ВФУУВС у царинах, які їм визначено Радою ВФУУВС, або діють за 
дорученнями Президента ВФУУВС. 

· За відсутності Президента його повноваження бере на себе Перший Віце-
Президент, а за відсутності Першого Віце-Президента, його повноваження 
бере на себе Віце-Президент. 

· Кооптовані Віце-Президенти не обираються всім загалом виборців ВФУУВС, 
а ними постають Голова Колегії суддів, обраний на цю посаду 
(Національними) суддями і Командор Вітрильного крейсерсько-перегонового 
союзу України, обраний на цю посаду за Статутом цього Союзу. 

· Кооптовані Віце-Президенти мають права і обов’язки Віце-Президентів 
ВФУУВС виключно у межах напрямків своєї діяльності за посадою і не 
можуть перебирати на себе повноваження Президента, Першого Віце-
Президента, або Віце-Президента ВФУУВС. 

· Всі Віце-Президенти (окрім Першого Віце-Президента), титулуються як "Віце-
Президент ВФУУВС" без будь яких уточнень. 

· Перший Віце-Президент та всі Віце-Президенти підпорядковуються 
Президенту, підзвітні йому, Раді та Конференції ВФУУВС. 

10.4. Секретар ВФУУВС. 
 Секретар ВФУУВС веде протоколи зборів та наглядає за додержанням процедури 

ведення документації ВФУУВС згідно до цього Статуту, веде офіційну 
документацію ВФУУВС, здійснює листування та облік членів ВФУУВС, 
плавзасобів і таке інше. Забезпечує інформаційний зв’язок між ВФУУВС і його 
членами, іншими організаціями. 

 Секретар підпорядковується Президенту, підзвітний йому, Раді та Конференції 
ВФУУВС. 
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Стаття 11 - Постійні Комітети ВФУУВС. 
11.1. Постійні Комітети ВФУУВС діють згідно Положень: які затверджуються Президією 

ВФУУВС. Положення про постійні Комітети не можуть входити у суперечність зі 
Статутом ВФУУВС. 

Стаття 12 - Контрольно-ревізійна комісія. 
 Контрольно-ревізійна комісія складається з трьох осіб, яких обирає Конференція 

на термін чотири роки. 
 Контрольно-ревізійна комісія: 

· ревізує господарську та фінансову діяльність ВФУУВС не менш ніж один раз 
на рік та робить висновки щодо річного звіту та балансу. Акт ревізії 
затверджується Радою ВФУУВС; 

· вимагає від посадових осіб ВФУУВС та її членів надання всіх необхідних 
матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень; 

· вимагає скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза 
інтересам ВФУУВС або її членів, або були виявлені зловживання з боку 
Керівних осіб ВФУУВС чи її членів; 

Стаття 13 - Позбавлення членства.  
13.1. Член ВФУУВС може бути виключений з ВФУУВС Радою не менше ніж двома 

третинами голосів за невиконання умов Статуту.  

Стаття 14 - Майно, кошти та господарська діяльність ВФУУВС. 
14.1. ВФУУВС може мати у власності майно, кошти, які необхідні для здійснення 

статутної діяльності. ВФУУВС набуває право власності на кошти та інше майно, 
передане йому членами ВФУУВС у власність у встановленному порядку, а також 
інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте на інших законних 
підставах. 

14.2. Для забезпечення своєї діяльності ВФУУВС може мати у своїй власності будинки, 
споруди, обладнання, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, 
житловий фонд, транспорт, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), акції, 
облігації та інші цінні папери. 

14.3. Кошти ВФУУВС складаються з: 
· членських внесків; 
· відрахувань від коштів, що надійшли в результаті господарської та іншої 

комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ та 
організацій, заснованих підприємст; 

· добровільних внесків, спонсорства, благодійних заходів та інших 
надходжень; 

· добровільних внесків та пожертв юридичних та фізичних осіб як України, 
так і закордонних країн, осіб без громадянства; 

· прибутків від заходів, які проводяться на виконання статутних завдань 
ВФУУВС; 

· інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством. 
14.4. Почесні члени, а також члени - інваліди та пенсіонери, що не працюють, від 

сплати вступного та щорічного внесків звільняються. 
14.5. ВФУУВС витрачає кошти на виконання статутних завдань, на благодійні цілі, 

утримання штатного персоналу, придбання матеріально-технічних засобів. 
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14.6. ВФУУВС, створені ним установи, організації та засновані підприємства ведуть 
оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах 
державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку та 
розмірах, що їх передбачено чинним законодавством. 

14.7. Право підпису фінансових документів мають Президент, Виконавчий директор та 
головний бухгалтер. 

Стаття 15 - Офіційна, нагородна та пам’ятна атрибутика ВФУУВС. 
15.1. ВФУУВС має печатку з назвою та символікою ВФУУВС, штамп з її назвою, 

фірмовий бланк, емблему, прапор, вимпел, знаки, жетони, медалі, грамоти, призи 
та іншу атрибутику. 

Стаття 16 - Офіційна мова. 
16.1. Офіційною мовою ВФУУВС є українська, нею ведуться протоколи, офіційна 

кореспонденція та спілкування. 

Стаття 17 - Припинення діяльності ВФУУВС. 
17.1. Припинення діяльності ВФУУВС здійснюється за рішенням 75% делегатів 

Конференції або за рішенням суду. 
17.2. Для вирішення всіх питань, пов`язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється 

Ліквідаційна комісія, що діє в порядку, який передбачено чинним законодавством. 
17.3. Кошти та інше майно ВФУУВС, в тому числі і те, що ліквідується, не може 

перерозподілятися між членами ВФУУВС і використовується для виконання 
статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених 
законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у доход держави. 
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Прийнято 

Конференцією ВФУУВС 
07.05.11 

 

Тимчасові зміни до Статуту ВФУУВС, 
 

Ці зміни можуть, у подальшому, після їх апробації, бути 
затвердженими, як постійні, або змінені, або 
відхилені, на наступній конференції. 

 
Загальне:  

У всіх текстах замінити: 2/3 на 66% і 3/4 на 75%. 
Пункт в) статті 5.1 читати: у разі відсутності на території області територіальної 

федерації, звернутися до президії ВФУУВС, яка прийме рішення, до якої із 
сусідніх територіальних федерацій має бути тимчасово прикріплена ця особа. 

Перший дот статті 5.4 читати: 
· по досягненню віку 16 років обирати та бути обраним на керівну посаду 

ВФУУВС, або до складу керівних та статутних органів ВФУУВС; 
Другий абзац статті 5.7 читати: 

Заява фізичної особи про прийом до членів ВФУУВС має містити відомості про 
прізвище, ім’я та по батькові, дату і рік народження, громадянство, адресу 
місця проживання, місце роботи, посилання на згоду дотримуватись вимог 
Статуту ВФУУВС, регламентуючих документів ВФУУВС. 

Статтю 7.2 читати:  
Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь делегати, які 

репрезентують не менше, ніж 60% членів ВФУУВС, які мають чинне виборче 
право. 

Четвертий дот статті 7.3 читати: 
· затвердження Статуту ВФУУВС, внесених до нього змін, доповнень і 

тлумачень. 
Статтю 7.5 читати: Рішення з питань припинення діяльності ВФУУВС приймаються 

делегатами, які репрезентують не менше, ніж 75% членів ВФУУВС, які мають 
виборче право, рішення з інших питань приймаються делегатами, які 
репрезентують не менше, ніж 66% членів ВФУУВС, які мають виборче право. 

Статтю 8.1 читати: Рада – керівний орган ВФУУВС в період між конференціями, до якого 
входять: Президент, всі Віце-Президенти, Секретар, Голови територіальних 
федерацій, або їх Заступники, яких обрано на зборах територіальних 
федерацій, що нараховують не менше, ніж 30 членів ВФУУВС. Голови 
територіальних федерацій, або їх Заступники затверджуються Конференцією 
ВФУУВС як такі, що є членами Ради ВФУУВС. 

Третій і четвертий абзаци статті 8.2 читати: 
   Засідання Ради ВФУУВС вважається правомочним, якщо у його роботі беруть 

участь не менше, ніж 66% членів Ради. 
   Рішення Ради ВФУУВС приймаються простою більшістю голосів членів Ради, а 

рішення про позбавлення членства ВФУУВС, не менш, ніж 75% голосів членів 
Ради ВФУУВС. 
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Додати статтю 8.4: 
Президент має на засіданнях Ради ВФУУВС право вирішального голосу. 

Статтю 9.1 читати:  
Президія складається із 11 осіб, Керівних осіб за статтею 10.1, 6ти осіб, призначених 

Радою ВФУУВС за поданням Президента, і одного із членів президії, який має 
дорадчий голос і кооптується до складу Президії, як представник атлетів. 
Президія здійснює...(і далі по тексту) 

У статті 9.3 наприкінці додати: ", які не можуть входити у суперечність зі Статутом 
ВФУУВС 

У статті 9.5 замість слів: "...на вимогу 66% її членів..." читати: "...на вимогу не менш, ніж 
6 її членів..." 

У статті 9.6 замість слів: "...якщо в них бере участь 66% її членів..." читати: "... якщо в 
них бере участь не менш, ніж 6 її членів..." 
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Перший абзац статті 10.1 читати: 

Керівними особами ВФУУВС є Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президент, 
два Кооптовані Віце-Президенти, Секретар. 

Статтю 10.3 читати: 
Віце-Президенти ВФУУВС. 

· До керівництва ВФУУВС входять Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-
Президент ВФУУВС, які не можуть бути обрані з однієї і тієї ж 
територіальної федерації, а також два кооптованих Віце-Президенти 
ВФУУВС. 

· Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-Президент ВФУУВС керують 
роботою ВФУУВС у царинах, які їм визначено Радою ВФУУВС, або діють 
за дорученнями Президента ВФУУВС.  

· За відсутності Президента його повноваження бере на себе Перший Віце-
Президент, а за відсутності Першого Віце-Президента, його повноваження 
бере на себе Віце-Президент. 

· Кооптовані Віце-Президенти не обираються всім загалом виборців 
ВФУУВС, а ними постають Голова Колегії суддів, обраний на цю посаду 
(Національними) суддями і Командор Вітрильного крейсерсько-
перегонового союзу України, обраний на цю посаду за Статутом цього 
Союзу. 

· Кооптовані Віце-Президенти мають права і обов’язки Віце-Президентів 
ВФУУВС виключно у межах напрямків своєї діяльності за посадою і не 
можуть перебирати на себе повноваження Президента, Першого Віце-
Президента, або Віце-Президента ВФУУВС. 

· Всі Віце-Президенти (окрім Першого Віце-Президента), титулуються як 
"Віце-Президент ВФУУВС" без будь яких уточнень.  

· Перший Віце-Президент та всі Віце-Президенти підпорядковуються...(і 
далі по тексту). 

Після останнього речення статті 10.4 додати: 
 Секретар підпорядковується Президенту, підзвітний йому, Раді та Конференції 

ВФУУВС. 
Наприкінці статті 11.1 додати речення: 
Положення про постійні Комітети не можуть входити у суперечність зі Статутом ВФУУВС 
 

Зауваження від Зайцева 
Кооптовані Віце-Президенти, Секретар. 
    Вибори Керівних осіб проходять за процедурою, яка 
регулюється окремим Положенням про вибори. Положення про 
вибори затверджується Радою ВФУУВС. 
 
•    Кооптовані Віце-Президенти не обираються всім загалом 
виборців ВФУУВС, а ними постають Голова Колегії суддів, 
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обраний на цю посаду (Національними) суддями і Командор 
Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України, обраний 
на цю посаду за Статутом цього Союзу. 
 
Ці сентенції протирічать одна одній - Кооптовані Віце-
президенти віднесені до Керівних осіб Далі декларується 
виборність керівних осіб а нижче - прописаний порядок 
набуття статусу кооптованого Віце-Президента. І яка 
виникатиме колізія, якшо ці особи будуть висунуті і обрані на 
керівні посади, і будуть не кооптовані, а борані. І хто буде 
кооптуватися. І чи не буде "перекосів" у поноваженнях чи 
представництві інтересів? 

заборонити висувати їх на ці посади не можна. 
 
 
Голови територіальних федерацій, або їх Заступники 
затверджуються Конференцією ВФУУВС як такі, що є членами 
Ради ВФУУВС. 
За цією нормою зараз Рада відсутня, бо Президію обирали 
відповідно до нових норм Статуту а Раду не чіпали 

      
 
 
 
 
 

Прийнято 
Конференцією ВФУУВС 
07.05.11 

 

Тимчасові зміни до Статуту ВФУУВС, 
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Ці зміни можуть, у подальшому, після їх апробації, бути 
затвердженими, як постійні, або змінені, або 
відхилені, на наступній конференції. 

 
Загальне:  

У всіх текстах замінити: 2/3 на 66% і 3/4 на 75%. 
Пункт в) статті 5.1 читати: у разі відсутності на території області територіальної 

федерації, звернутися до президії ВФУУВС, яка прийме рішення, до якої із 
сусідніх територіальних федерацій має бути тимчасово прикріплена ця особа. 

Перший дот статті 5.4 читати: 
· по досягненню віку 16 років обирати та бути обраним на керівну посаду 

ВФУУВС, або до складу керівних та статутних органів ВФУУВС; 
Другий абзац статті 5.7 читати: 

Заява фізичної особи про прийом до членів ВФУУВС має містити відомості про 
прізвище, ім’я та по батькові, дату і рік народження, громадянство, адресу 
місця проживання, місце роботи, посилання на згоду дотримуватись вимог 
Статуту ВФУУВС, регламентуючих документів ВФУУВС. 

Статтю 7.2 читати:  
Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі беруть участь делегати, які 

репрезентують не менше, ніж 60% членів ВФУУВС, які мають чинне виборче 
право. 

Четвертий дот статті 7.3 читати: 
· затвердження Статуту ВФУУВС, внесених до нього змін, доповнень і 

тлумачень. 
Статтю 7.5 читати: Рішення з питань припинення діяльності ВФУУВС приймаються 

делегатами, які репрезентують не менше, ніж 75% членів ВФУУВС, які мають 
виборче право, рішення з інших питань приймаються делегатами, які 
репрезентують не менше, ніж 65% членів ВФУУВС, які мають виборче право. 

Статтю 8.1 читати: Рада – керівний орган ВФУУВС в період між конференціями, до якого 
входять: Президент, всі Віце-Президенти, Секретар, Голови територіальних 
федерацій, або їх Заступники, яких обрано на зборах територіальних 
федерацій, які нараховують не менше, ніж 30 членів ВФУУВС. Голови 
територіальних федерацій, або їх Заступники затверджуються Конференцією 
ВФУУВС як такі, що є членами Ради ВФУУВС. 

Третій і четвертий абзаци статті 8.2 читати: 
   Засідання Ради ВФУУВС вважається правомочним, якщо у його роботі беруть 

участь не менше, ніж 65% делегатів Ради. 
   Рішення Ради ВФУУВС приймаються простою більшістю голосів членів Ради, а 

рішення про позбавлення членства ВФУУВС, не менш, ніж 75% голосів членів 
Ради ВФУУВС. 

Додати статтю 8.4: 
Президент має на засіданнях Ради ВФУУВС право вирішального голосу. 

Статтю 9.1 читати:  
Президія складається із 11 осіб, 10 із яких призначаються Радою ВФУУВС за 

поданням Президента, а один із членів президії, який має дорадчий голос, 
кооптується як представник атлетів. Президія здійснює...(і далі по тексту) 

У статті 9.3 наприкінці додати: ", які не можуть входити у суперечність зі Статутом 
ВФУУВС 
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У статті 9.5 замість слів: "...на вимогу 2/3 її членів..." читати: "...на вимогу не менш, ніж 6 
її членів..." 

У статті 9.6 замість слів: "...якщо в них бере участь 2/3 її членів..." читати: "... якщо в них 
бере участь не менш, ніж 6 її членів..." 
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Перший абзац статті 10.1 читати: 

Керівними особами ВФУУВС є Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президент, 
два Кооптовані Віце-Президенти, Секретар. 

Статтю 10.3 читати: 
Віце-Президенти ВФУУВС. 
До керівництва ВФУУВС входять Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-Президент 

ВФУУВС, які не можуть бути обрані з однієї і тієї ж територіальної федерації, а 
також два кооптованих Віце-Президенти ВФУУВС. 

Перший Віце-Президент ВФУУВС і Віце-Президент ВФУУВС керують роботою 
ВФУУВС у царинах, які їм визначено Радою ВФУУВС, або діють за 
дорученнями Президента ВФУУВС.  

За відсутності Президента його повноваження бере на себе Перший Віце-Президент, 
а за відсутності Першого Віце-Президента, його повноваження бере на себе 
Віце-Президент. 
Кооптовані Віце-Президенти не обираються всім загалом виборців ВФУУВС, а 
ними постають Голова Колегії суддів, обраний на цю посаду (Національними) 
суддями і Командор Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України, 
обраний на цю посаду за Статутом цього Союзу. 

Кооптовані Віце-Президенти мають права і обов’язки Віце-Президентів ВФУУВС 
виключно у межах напрямків своєї діяльності за посадою і не можуть 
перебирати на себе повноваження Президента, Першого Віце-Президента, або 
Віце-Президента ВФУУВС. 

Всі Віце-Президенти (окрім Першого Віце-Президента), титулуються як "Віце-
Президент ВФУУВС" без будь яких уточнень.  

Перший Віце-Президент та всі Віце-Президенти підпорядковуються...(і далі по 
тексту). 

Після останнього речення статті 10.4 додати: 
 Секретар підпорядковується Президенту, підзвітний йому, Раді та Конференції 

ВФУУВС. 
Наприкінці статті 11.1 додати речення: 
Положення про постійні Комітети не можуть входити у суперечність зі Статутом ВФУУВС 


