
ПРОТОКОЛ 
щорічної Конференції  

Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України»  
 

м. Київ                                                                                      26 березня 2016 р. 
  
 

Щорічна Конференція Всеукраїнської громадської організації Федерація тенісу України 
(ВГО ФТУ) скликана Президією ВГО ФТУ 
 (рішення від 22 грудня 2015 року)   
 
Час проведення: 26 березня 2016 року з 13:00 до 15:00. 
Місце проведення: приміщення Національного Університету фізичного виховання і спорту 
України за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, аудиторія 104. 

Присутні: Делегати щорічної Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії 
ФТУ – 46 осіб; 

Президією ВГО ФТУ затверджено квоти для відокремлених підрозділів та Президії ВГО 
ФТУ – 66 осіб.  

Відсутні: делегати щорічної Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії 
ФТУ – 20 осіб. 
Кількість голосів достатніх для прийняття рішень з порядку денного: 24 голоси. 

Запрошені (гості Конференції) - 10 осіб. 
 
Порядок денний: 
 
Процедурні питання: обрання лічильної та мандатної комісій Конференції, робочих органів 
(головуючого та секретаря) Конференції; встановлення регламенту Конференції.   
1. Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» у 2015 

році. 

2. Внесення змін та доповнень до статуту Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України». 

3. Внесення змін та доповнень до Процедурного регламенту Всеукраїнської громадської 
організації «Федерація тенісу України». 

4. Затвердження персонального складу Президії Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України». 

5. Про громадські організації, які входили до складу Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» до змін до закону про громадські об’єднання.  

6. Різне:  
- Про зміни до Регламенту проведення змагань в Україні на 2016 рік;  
- Про вибори до відокремленого підрозділу ФТУ у Херсонській області; 
- Пропозиції та побажання щодо роботи Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація тенісу України». 



 

Процедурні питання:  

Відкрив Конференцію Виконавчий директор ФТУ Зукін Є.О., який запропонував виконати статутні 
вимоги, щодо обрання Лічильної та Мандатної комісій та Головуючого і секретаря Конференції. 

Пропозиції були наступними: 

Лічильна комісія: Богуславський І.Б., Кевлич В.В., Сосновський Ю.І. 

Мандатна комісія: Зукін Є.О., Агафонов В.І., Карпов В.Ю. 

Голова Конференції: Лагур С.М. 

Секретар Конференції: Сосновський Ю.І. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили обрати Мандатну та Лічильну комісії, а також Голову Конференції та Секретаря у 
запропонованому складі: 

Лічильна комісія: Богуславський І.Б., Кевлич В.В., Сосновський Ю.І. 

Мандатна комісія: Зукін Є.О., Агафонов В.І., Карпов В.Ю. 

Голова Конференції: Лагур С.М. 

Секретар Конференції: Сосновський Ю.І. 

Оголошена перерва для роботи Мандатної комісії з перевірки повноважень делегатів Конференції. 

Після перерви, делегат Зукін Є.О. доповів, що Мандатна комісія розподілила між собою ролі 
наступним чином: Зукін Є.О. – голова комісії, Агафонов В.І. – секретар комісії та Карпов В.Ю. – член 
комісії. Голова Мандатної комісії Зукін Є.О. доповів присутнім про рішення Мандатної комісії 
визнати правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного Конференції – 46 
делегатів із 66-ти затверджених рішенням Президії від 26 січня 2016 року. Згідно Статуту ВГО ФТУ 
таке засідання має кворум та є правомочним приймати рішення з питань порядку денного. 

Відбувся обмін тимчасових посвідчень на мандати делегатів Конференції. 

Головуючий Лагур С.М. поставив на голосування затвердження запропонованого порядку 
денного. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Затвердити порядок денний. 

Перше питання Порядку денного: Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» у 2015 році. 



Слухали: Про роботу ВГО ФТУ у 2015 році доповів Виконавчий директор Зукін Є.О. Його 
виступ супроводжувався презентацією про успіхи та досягнення українських тенісистів у 
2015 році. 

Після виступу Зукіна Є.О., для оголошення звіту Ревізійної комісії був запрошений голова 
Ревізійної комісії Карпов В.Ю. Він доповів присутнім про перевірку Ревізійною комісією 
діяльності ВГО ФТУ у 2015 році та зачитав відповідний протокол Ревізійної комісії. 
Порушень у діяльності ВГО ФТУ у 2015 році не виявлено. 

Головуючий Лагур С.М. запропонував делегатам затвердити звіт Ревізійної комісії та 
визнати роботу ВГО ФТУ у 2015 році – задовільною. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ФТУ та визнати роботу ВГО ФТУ у 2015 році  
- задовільною. 

Друге питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до статуту Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація тенісу України». 
 

Слухали: Зукіна Є.О., який запропонував внести зміни до статуту ВГО ФТУ, а саме додати 
п.п.35 до розділу ІІ, п.2.3 в наступній редакції: «- забезпечує дотримання та виконання 
Закону України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом в 
спорті» № 68-V від 03.08.2006 р., здійснює дотримання принципів антидопінгового 
кодексу Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) та зобов’язується виконувати правила 
Національного антидопінгового центру України». 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Внести зміни до статуту ВГО ФТУ, а саме додати п.п.35 до розділу ІІ, п.2.3 в 
наступній редакції: «- забезпечує дотримання та виконання Закону України «Про 
ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом в спорті» № 68-V від 
03.08.2006 р., здійснює дотримання принципів антидопінгового кодексу Всесвітньої 
антидопінгової агенції (ВАДА) та зобов’язується виконувати правила Національного 
антидопінгового центру України». 

Третє питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Процедурного 
регламенту Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». 
 

Слухали: Зукіна Є.О., який запропонував змінити термін оголошення Конференції ФТУ із  
90 до 45 днів. 

Поставили на голосування. 



Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Змінити термін оголошення Конференції ФТУ із  90 до 45 днів. 

Четверте питання порядку денного: Затвердження персонального складу Президії 
Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». 
 

Слухали: Лагура С.М., який запропонував затвердити персональний склад Президії 
Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України»: Лагур С.М. (президент), 
Ареф’єв С.С., Башлаков С.В., Гуменюк І.М., Зукін Є.О., Імас Є.В., Кожемякін А.А., Кевлич В.В., 
Кржевін А.А., Медведєв А.О., Москаленко Я.М., Свєтова А.О., Ібраімова М.В. (від 
Тренерської ради).  
Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Затвердити персональний склад Президії Всеукраїнської громадської 
організації «Федерація тенісу України»: Лагур С.М. (президент), Ареф’єв С.С., Башлаков 
С.В., Гуменюк І.М., Зукін Є.О., Імас Є.В., Кожемякін А.А., Кевлич В.В., Кржевін А.А., 
Медведєв А.О., Москаленко Я.М., Свєтова А.О., Ібраімова М.В. (від Тренерської ради). 

П’яте питання порядку денного: Про громадські організації, які входили до складу 
Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» до змін до закону про 
громадські об’єднання. 

  
Слухали: Зукіна Є.О., який проінформував присутніх про ситуацію, яка склалася із 
громадськими організаціями, які раніше входили до складу ВГО «ФТУ». Зокрема, Зукін 
Є.О., наголосив, що після зміни Статуту ВГО «ФТУ», який був змінений задля приведення 
його у відповідність із діючим законодавством ВГО «ФТУ» не може мати у своєму складі 
юридичних осіб. Тобто усі місцеві осередки ВГО «ФТУ» створені, як юридичні особи, 
виведені зі складу ВГО «ФТУ». Структурними підрозділами ВГО «ФТУ» є відокремлені 
підрозділи, які створюються Президією ВГО «ФТУ» та не є юридичними особами. Зукін 
Є.О. поставив на голосування прийняття Конференцію цієї інформації до уваги усіх 
зацікавлених сторін.  

Своє бачення щодо цього питання висловили Крилов Д., Шуфрич І., Кржевін А., Лагур С. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: прийняти до уваги інформацію надану Виконавчим директором ВГО «ФТУ» 
Зукіним Є.О. 

Шосте питання порядку денного: Різне: 

- Про зміни до Регламенту проведення змагань в Україні ВГО «ФТУ» на 2016 рік;  
- Про вибори до відокремленого підрозділу ФТУ у Херсонській області; 



- Пропозиції та побажання щодо роботи Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України». 
 

Слухали: Кевлича В.В., який запропонував внести зміни до Регламенту проведення 
змагань в Україні ВГО «ФТУ» на 2016 рік. А саме, дозволити гравцям на одному тижні 
грати в двох змаганнях, якщо другі змагання проводяться у форматі «вік-енд турніру». 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Внести зміни до Регламенту проведення змагань в Україні ВГО «ФТУ» на 2016 
рік. А саме, дозволити гравцям на одному тижні грати в двох змаганнях, якщо другі 
змагання проводяться у форматі «вік-енд турніру». 

Слухали: Індивідуального члена ВГО «ФТУ» Добиша О. Він повідомив присутніх про те, що 
до Виконавчої дирекції ВГО «ФТУ» ініціативною групою індивідуальних членів від 
Херсонського підрозділу був направлений лист з проханням призначити позачергові 
вибори голови відокремленого підрозділу у Херсонський області. Під цим листом 
підписалися більше ніж 2/3 індивідуальних членів, які представляють Херсонську область, 
що дозволяє призначити позачергові вибори голови підрозділу. 

Лагур С.М. запропонував Конференції призначити позачергові вибори голови 
відокремленого підрозділу ВГО «ФТУ» у Херсонській області, при цьому дату виборів 
визначити Виконавчій дирекції ВГО «ФТУ». 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 46 голосів. 

Вирішили: Призначити позачергові вибори голови відокремленого підрозділу ВГО 
«ФТУ» у Херсонській області, при цьому дату виборів визначить Виконавча дирекція 
ВГО «ФТУ». 

З поточних питань життєдіяльності ВГО «ФТУ» висловились Жалко-Титаренко В., 
Кржевін А., Собчук В., Агафонов В., Шуфрич І., Гулянич І., Крилов Д. 

Інформацію прийнято до уваги. 

Головуючий Лагур С.М. подякував присутнім за плідну роботу та висловив надію на 
докладання спільних зусиль щодо розвитку українського тенісу у майбутньому.  

Головуючий на Конференції, Президент ВГО ФТУ Лагур С.М. оголосив щорічну 
Конференцію ВГО ФТУ закритою із вирішенням усіх питань порядку денного.  

Головуючий на щорічній Конференції  -   ______________   Лагур С.М. 

 

Секретар щорічної Конференції  -   ______________  Сосновський Ю.І.  


