ПРОТОКОЛ №2
засідання Правління Федерації Пейнтболу України
18 лютого 2011 р.

м. Київ

ПРИСУТНІ:
1. Олександр Дічек – Президент ФПУ,
2. Віктор Тогаєв – перший Віце-президент ФПУ,
3. Артем Житніков – Віце-президент ФПУ,
4. Максим Тертуло – член Правління ФПУ,
5. Юрій Грушковський – член Правління ФПУ,
6. Ярослав Янушевич - член Правління ФПУ,
7. Олександр Лавров - член Правління ФПУ,
8. Олег Сугак – член Правління ФПУ,
9. Олександр Нікомаров – член Правління ФПУ,
10. Віктор Мідушевський – член Правління ФПУ,
11. Євгеній Маринченко - член Правління ФПУ,
12. Андрій Магдалінський - член Правління ФПУ,
13. Олександр Кабаченко - член Правління ФПУ,
14. Володимир Лузгін - член Правління ФПУ,
15. Олександр Монкевич - член Правління ФПУ,
16. Вікторія Саранцева – Генеральний секретар ФПУ.
О.І.Дічек привітав членів Правління з обранням, та з першим засіданням. І висловив надію
на ще, що Правління у новому складі буде працювати ще ефективніше.
СЛУХАЛИ:
1. Розподіл суми 16000 грн. у ваучерах, отриманої від В.М.Тогаєва за здійснення торгівлі
пейнтбольним спорядженням під час проведення Чемпіонату та серії Кубку України у
2010 році.
Після активного обговорення варіантів розподілу коштів, присутні зійшлись на думці, що
загальну суму необхідно розділити між Кубком та Чемпіонатами України у версії „Трійки” та
„П’ятірки” у таких пропорціях:
1. 40% від суми на Дивізіон 1 серії Кубку України.
2. 40% від суми на Чемпіонат України у версії „П’ятірки”.
3. 20% від суми на Чемпіонат України у версії „Трійки”.
Далі виділені суми необхідно розподілити між призерами відповідних змагань у таких
пропорціях:
- 50% від виділеної суми команді, що зайняла 1-е місце;
- 30% від виділеної суми команді, що зайняла 2-є місце;
- 20% від виділеної суми команді, що зайняла 3-є місце.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Розподілити 16000 грн. у ваучерах від В.М.Тогаєва між Кубком та Чемпіонатами
України у версії „Трійки” та „П’ятірки” у вище вказаних пропорціях.
2. Суми по кожному зі змагань окремо розподілити між призерами відповідних змагань у
вище вказаних пропорціях.
СЛУХАЛИ:
2. Укладення договорів з осередками ФПУ щодо розмежування повоноважень по
розвитку пейнтболу в регіонах (Доповідач – В.В.Саранцева).
В.В.Саранцева ознайомила присутніх з принципом підписання договорів з місцевими
спортуправліннями. Як правило, такі договори підписуються мінімум на 2 роки. А угоди ФПУ

з осередками необхідно поновлювати щороку, згідно з діючим Положенням. У зв’язку з цим
В.В.Саранцева запропонувала збільшити термін дії договорів між ФПУ та осередками до 2-х
років.
У випадку, якщо осередок не справляється зі своїми обов’язками, договір можна буде
розірвати рішенням Правління у будь-який момент.
Присутні погодилися з пропозицією В.В.Саранцевої.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Подовжити дію договорів про розмежування повноважень по розвитку пейнтболу в
регіонах між ФПУ та осередками в регіонах до 2-х років.
2. Внести відповідні зміни до тексту договору та до Положення про порядок укладання
договорів між Федерацією пейнтболу України та обласними осередками на
розмежування повноважень по розвитку пейнтболу в областях.
СЛУХАЛИ:
3. Діяльність осерекдку ФПУ у Донецькій області. Доповідач – В.В.Саранцева.
В.В.Саранцева повідомила присутніх про проблеми у роботі з осередком ФПУ у Донецькій
області: керівник осередку не виходить на зв’язок уже протягом 6-и місяців, відповідно від
осередку не поступає жодної інформації про діяльність у регіоні. В.В.Саранцева
запропонувала не переукладати Договір про розмежування повноважень з цим осередком,
термін дії якого закінчився, та знайти іншу організацію, що згідна представляти інтереси ФПУ
у Донецькій області і займатись розвитком пейнтболу у цьому регіоні.
Виступили:
Присутні погодились з В.В.Саранцевою, що необхідно розірвати договір з Федерацією
спортивного пейнтболу Донецької області, у зв’язку з її бездіяльністю.
Також було прийнято рішення запропонувати іншій організації укласти Договір про
розмежування повноважень по розвитку пейнтболу в Донецькій області з ФПУ. Представник
такої організації А.В.Жагло погодився передати пропозицію ФПУ керівництву організації, та
повідомити про рішення пізніше.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „за”.
Також В.М.Тогаєв підняв питання по ситуації в АРК, при якій наш осередок в АРК не
може укласти договір про співпрацю з Рескомспортом. Після обговорення цього питання, та
взявши до уваги незавершений процес реформування Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, присутні вирішили взяти паузу з вирішенням цього питання.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Дію Договору про розмежування повноважень по розвитку пейнтболу в Донецькій
області між ФПУ та Федерацією спортивного пейнтболу Донецької області не
продовжувати.
2. Запропонувати пейнтбольному клубу „Альянс” (представник – А.В.Жагло) укласти
відповідний Договір з ФПУ на розмежування повноважень по розвитку пейнтболу в
Донецькій області.
СЛУХАЛИ:
4. Ведення бухгалтерського обліку Федерації пейнтболу України. Доповідач –
Я.В.Янушевич.
Я.В.Янушевич повідомив присутнім про необхідність приведення до порядку
бухгалтерського обліку. Для цього Правлінню потрібно приділяти більше уваги фінансовим
документам.

З цього року значно збільшується вступний внесок, тож перед гравцями необхідно
поставити жорсткі вимоги: для участі і змаганнях необхідно оплатити внесок на
розрахунковий рахунок ФПУ перед змаганнями, та представити в секретаріат копію квитанції
для підтвердження оплати.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування:
„За” – 14 чоловік, „Проти” – 1 чоловік, „Утримався” – 0 чоловік.
Більшістю голосів рішення прийнято.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Гравцям оплачувати членські внески на розрахунковий рахунок ФПУ та представляти
копію квитанції про оплату до секретаріату перед змаганнями.
СЛУХАЛИ:
5. Обрання Бюджетного комітету.
За пропозицією О.С.Лаврова, до бюджетного комітету були запропоновані кандидатури,
що представляють різні регіони, для зручності роботи у регіонах, а саме: О.Л.Монкевич,
В.В.Саранцева, М.П.Тертуло, О.В.Сугак, та О.С.Лавров. Відповідно О.С.Лаврову
запропоновано було очолити Бюджетний комітет, з чим він погодився.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „за”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити наступний склад Бюджетного комітету: О.Л.Монкевич, В.В.Саранцева,
М.П.Тертуло, О.В.Сугак, О.С.Лавров.
2. Головою Бюджетного комітету призначити О.С.Лаврова.
СЛУХАЛИ:
6. Затвердження Положення про Дивізіон 1 Кубку України з пейнтболу у 2011 році.
Я.В.Янушевич запропонував довирішити всі моменти щодо Положення про Дивізіон 1 на
цьому засідання, та затвердити положення.
Виступили:
Під запитанням залишились декілька моментів, які необхідно було обговорити та прийняти
рішення. Це:
- Система підрахунку очків. Після короткого обговорення було прийнято рішення
залишити систему підрахунку очків згідно з діючими Правилами проведення змагань з
пейнтболу.
- Питання назви декількох складів команд, сестринські чи другі-треті і т.д. склади. Після
короткого обговорення було прийнято рішення залишити поняття другі, треті і т.д.
склади.
- Визначення „вийняткові випадки” при переносі ігор. Після короткого обговорення було
прийнято рішення забрати це визначення та залишити причиною переносу тільки форсмажорні обставини.
Більше зауважено до Положення небуло, і присутні перейшли до голосування.
На голосування було винесено Положення про Дивізіон 1 Кубку України з пейнтболу у
2011 році у поточній редакції, з внесеними до нього змінами.
Результат голосування: всі присутні проголосували „за”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести відповідні зміни до Положення про Дивізіон 1 Кубку України з пейнтболу у
2011 році.
2. Затвердити Положення про Дивізіон 1 Кубку України з пейнтболу у 2011 році із
внесеними до нього змінами та доповненнями.

СЛУХАЛИ:
7. Розмір вступних внесків для команд на 2011 рік.
Під час активного обговорення розміру вступних внесків на 2011 рік, присутні дійшли
висновку, що вступні внески для Дивізіонів 1 та 2 повинні бути одинакового розміру, тому що
витрати організатор несе одинакові для всіх команд.
Пропозицій щодо розміру внесків було декілька: присутніми було запропоновано розмір
внеску у сумі 1600 грн., та Я.В.Янушевич запропонував знизити суму внеску до 1200 грн.
Розмір внеску вирішено було визначити більшістю голосів.
Результати голосування:
- 1200 грн.: „за” – 9 чоловік
- 1600 грн.: „за” – 4 чоловік
Більшістю голосів було прийнято вступний внесок для команд на 2011 рік у розмірі 1200
грн.
Також присутні розглянули питання знижки для других, третіх і т.д. складів команди.
Запропоновано було 50% знижки для таких складів команди, незалежно від дивізіону та
кількості таких складів. Умови визначення других, третіх і т.д. складів команд залишились
наступні: одинакова назва команд, з характерним до неї доповненням.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „за”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити вступний внесок для команд на 2011 рік у розмірі 1200 грн.
2. Затвердити знижки на вступний внесок для других, третіх і т.д. складів команд у
розмірі 50%, незалежно від дивізіону та кількості таких команд.
СЛУХАЛИ:
8. Умови партнерства для пейнтбольних клубів у 2011 році.
Під час обговорення умов партнерства на 2011 рік для пейнтбольних клубів, присутні
дійшли висновку, що необхідно визначити конкретну суму компенсації, яку повинні отримати
організатори від партнерів за здійснення останніми комерційної діяльності на території
проведення змагань. Відповідно партнери у 2011 році повинні будуть розділити ці витрати між
собою пропорційно.
Загальна сума компенсації організаторам була визначена у розмірі 56000 грн. на сезон,
відповідно кожен з організаторів етапів Кубку України, та Чемпіонатів у версіях „Трійки” та
„П’ятірки” повинен отримати 8000 грн. компенсації витрат на організацію змагань.
Партнери повинні визначитись з участю в змаганнях у 2011 році до 01.03.2011 р.
Кошти повинні бути розподілені між організаторами пропорційно до 15.03.2011 р,
розподіл повинні провести самі партнери. Після розподілу, кошти повинні бути передані
безпосередньо організаторам змагань.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „за”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Визначити загальний бюджет компенсації організаторам серії Кубку України та двох
Чемпіонатів України з пейнтболу у 2011 році у розмірі 56000 грн.
2. Партнерам визначитись з участю у заходах ФПУ у 2011 році до 01.03.2011 р.
3. Партнерам пропорційно розподілити суми згідно з бюджетом між організаторами серії
Кубку України та двох Чемпіонатів України з пейнтболу до 15.03.2011 р.
4. Партнерам надати протягом 2011 року відповідні кошти безпосередньо кожному з
організаторів серії Кубку України та двох Чемпіонатів України з пейнтболу.
Секретар засідання

В.В. Саранцева

Президент ФПУ

О.І. Дічек

