ПРОТОКОЛ №1
VI Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України
18 лютого 2011 р.

м. Київ

ПРИСУТНІ:
1. О.І.Дічек – Президент ФПУ,
2. В.М.Тогаєв – перший Віце-президент ФПУ,
3. М.П.Тертуло – Віце-президент ФПУ,
4. А.В.Житніков – Віце-президент ФПУ,
5. В.В.Великохатський – член Правління ФПУ,
6. Ю.Т.Грушковський – член Правління ФПУ,
7. О.В.Кабаченко – член Правління ФПУ,
8. О.С.Лавров – член Правління ФПУ,
9. А.В.Магдалінський - член Правління ФПУ,
10. О.Ю.Максимов – член Правління ФПУ,
11. Є.А.Маринченко - член Правління ФПУ,
12. В.В.Мідушевський – член Правління ФПУ,
13. О.Є.Нікомаров – член Правління ФПУ,
14. О.В.Сугак – член Правління ФПУ,
15. В.О.Сухань – член Правління ФПУ,
16. Я.В.Янушевич – член Правління ФПУ,
17. В.І.Лузгін – коаптований до складу Правління 22.12.2010 р.
18. К.Піддубний – коаптований до складу Правління 22.12.2010 р.
19. Н.М. Москаленко - делегат від Федерації пейнтболу в АР Крим,
20. О.С.Казєко - делегат від Вінницької обласної пейнтбольної Федерації,
21. А.В.Шутін - делегат від Федерації пейнтболу Дніпропетровської області,
22. В.В.Гавінський - делегат від Житомирського обласного осередку ФПУ,
23. А.В. Сазонов - делегат від Федерації спортивного пейнтболу Івано-Франківської області,
24. М.М.Сміленко - делегат від Федерації пейнтболу Київської області,
25. В.В.Саранцева - делегат від Громадської організації Пейнтбольний клуб „Тріада”
Львівської області,
26. М.А.Петряник – делегат від Полтавського міського осередку ФПУ,
27. С.Л.Лазаренко – делегат від Федерації спортивного пейнтболу м. Севастополя,
28. А.В.Бобров - делегат від Харківської обласної Федерації розвитку спортивного
пейнтболу,
29. О.В.Шапошников – делегат від Херсонського осередку ФПУ,
30. В.О.Задорожній - делегат від Чернівецької обласної спортивної організації
„Пейнтбольний клуб”,
31. О.П.Бабічев – представник від команди „Агресор” (Дніпропетровськ),
32. А.В.Жагло – представник від команди „Альянс” (Донецьк),
33. Д.А.Щербаков – представник від команди „Блек Лейбл” (Дніпропетровськ),
34. Г.І.Олейніков – представник від команди „Ведмеді” (Київ),
35. Т.Ю.Лавренюк – представник від команди „Гепард 007” (Київська обл.),
36. Є.С.Голобородько – представник від команди „Гепард” (Житомир),
37. В.М.Савін – представник від команди „Грифон Лайт” (Сімферополь),
38. В.П.Буличев – представник від команди „Доміно” (Дніпропетровськ),
39. В.П.Деміденко – представник від команди „Ель Гепард” (Київська обл.),
40. О.Л.Монкевич – представник від команди „Єслі Шо” (Харків),
41. О.С.Монкевич – представник від команди „Єслі Шо Хоуп” (Харків),
42. Ю.В.Нестеренко – представник від команди „ЗЗ Топ” (Київ),
43. Є.М.Кім – представник від команди „Ларді” (Луганськ),
44. С.П.Деміденко – представник від команди „Легіон” (Чернівці),
45. А.В.Токарєв – представник від команди „Мафія Лайт” (Дніпродзержинськ),
46. С.В.Малєєв – представник від команди „Пропейлер” (Київ),

47. С.О.Дмитрук – представник від команди „ПРОпейнтбол” (Дніпропетровськ),
48. В.В.Романенко – представник від команди „Роял” (Львів),
49. І.Хвелось – представник від команди „СК Житомир” (Житомир),
50. Г.В.Бондар – представник від команди „Террор” (Дніпропетровськ),
51. Р.О.Никулишин – представник від команди „Українські Леви” (Львів),
52. О.Р.Бабуняк – представник від команди „Українські Леви-2” (Львів),
53. О.Г.Приступов – представник від команди „Халк” (Київ),
54. В.Л.Яслинський – представник від команди „Халк Х.О.” (Київ),
Спеціально запрошені на З’їзд:
І.Р.Захарчук – куратор з пейнтболу Мінсім’ямолодьспорту
С.В.Глущенко – перший заступник Голови державної служби молоді та спорту
ПРОГРАМА
проведення VI Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України (ФПУ)
9.15-9.50
Реєстрація учасників З’їзду.
10:00
Відкриття З’їзду.
10.00-10.20
Формування робочих органів З’їзду.
Затвердження порядку денного та регламенту роботи З’їзду.
Інформація мандатної комісії З’їзду, визнання повноважень делегатів.
10.20
Вручення значків „Майстер спорту України”
10.25
Звіт Президента ФПУ про роботу Федерації за 4 роки.
10.40
Звіт Бюджетного комітету ФПУ.
10.45
Звіт Контрольно-ревізійної комісії ФПУ.
10:50
Обрання Президента, Першого Віце-президента та Віце-президента ФПУ.
11:15
Обрання Правління ФПУ.
11:35
Обрання Контрольно-ревізійної комісії ФПУ.
11:40
Затвердження офіційної символіки ФПУ.
11:45
Затвердження календарного плану офіційних заходів ФПУ на 2011 рік.
11:55
Презентація офіційного веб-сайту ФПУ.
12:30
Різне.
13.00
Завершення роботи З’їзду.
СЛУХАЛИ:
1. Про вручення значків „Майстер спорту України”.
О.І.Дічек повідомив присутнім, що серед гостей З’їзду є перший заступник Голови
державної служби молоді та спорту С.В.Глущенко, та передав йому слово для привітання.
С.В.Глущенко привітав присутніх з відкриттям З’їзду, подякував Правлінню Федерації за
роботу та досягнуті результати, і поставив роботу Федерації пейнтболу України у приклад
іншим федераціям. На думку С.В.Глущенка, за декілька останніх років Федерація пейнтболу
України активно зайнялась розвитком пейнтболу, та вже встигла показати високі результати.
Далі слово взяв О.І.Дічек, щоб привітати спортсменів, які на початку 2010 року отримали
звання Майстрів спорту України, але через відсутність на той момент значків отримали від
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту лише посвідчення. Зараз з’явилася така
можливість вручити значки у врочистій обстановці. Для вручення значків О.І.Дічек передав
слово першому заступнику Голови державної служби молоді та спорту С.В.Глущенку.
Після вручення значків С.В.Глущенко ще раз привітав всіх присутніх та покинув засідання.
СЛУХАЛИ:
2. Про визнання повноважень VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
О.І.Дічек попросив представника мандатної комісії В.В.Саранцеву оголосити дані про
кількісний склад учасників З’їзду та про визнання повноважень делегатів.
В.В.Саранцева повідомила присутнім, що згідно з рішенням Правління ФПУ від 24.01.2011

року (Протокол №1), делегатами З’їзду було визначено: членів Правління ФПУ, представників
від регіональних осередків ФПУ та капітанів/представників команд-п’ятірок, що брали участь у
змаганнях ФПУ у 2010 році. Загальна кількість делегатів З’їзду складає 66 осіб.
Згідно зі списком зареєстрованих учасників З’їзду, та на основі представлених ними
документів, слід вважати повноважними делегатами 54 особи. (Список присутніх делегатів
додається окремо).
Згідно з положенням Статуту Федерації пейнтболу України, З’їзд має повноваження
вирішувати питання, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 обраних делегатів. У нашому
випадку кворум для голосування є, отже З’їзд є легітимним і його можна розпочинати.
О.І.Дічек: „Хто за те, щоб розпочати З’їзд?”
Всі присутні проголосували за.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити рішення мандатної комісії щодо визнання повноважень делегатів VІ звітновиборчого З’їзду Федерації пейнтболу.
2. Інформацію мандатної комісії про кількісний та якісний склад учасників VІ звітновиборчого З’їзду Федерації пейнтболу України взяти до уваги.
СЛУХАЛИ:
3. Про обрання президії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
Я.В.Янушевич запропонував обрати президію З’їзду у кількості 2-х чоловік, О.І.Дічека та
А.В.Житнікова.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували за.
Щодо ведучого З’їзду, О.І.Дічек запропонував свою кандидатуру. Присутні одноголосно
підтримали пропозицію.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати президію VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України у кількості 2-х
чоловік.
2. Обрати до складу президії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України
О.І.Дічека та А.В.Житнікова.
3. Доручити вести З’їзд О.І.Дічеку.
СЛУХАЛИ:
4. Про обрання секретаріату VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
О.І.Дічек запропонував обрати до секретаріату В.В.Саранцеву.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували за.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати секретаріат VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України в особі
В.В.Саранцевої.
СЛУХАЛИ:
5. Про обрання лічильної комісії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
О.І.Дічек запропонував обрати лічильну комісію З’їзду у кількості 2-х чоловік.
В.В.Саранцева запропонувала обрати до лічильної комісії О.Ю.Максимова. Також була
висунута кандидатура О.Л.Монкевича.
Кандидатури О.Ю.Максимова та О.Л.Монкевича були винесені на голосування.
Всі присутні проголосували за.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати лічильну комісію VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України у
кількості 2-х чоловік.
2. Обрати до складу лічильної комісії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу
України О.Ю. Максимова та О.Л.. Монкевича.
СЛУХАЛИ:
6. Про обрання редакційної комісії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
О.І.Дічек запропонував обрати редакційну комісію З’їзду у кількості 3-х чоловік, та
запропонував до складу комісії свою кандидатуру, та кандидатури А.В.Житнікова та
В.В.Саранцевої.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували за.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обрати редакційну комісію VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України у
кількості 3-х чоловік.
2. Обрати до складу редакційної комісії VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу
України О.І.Дічека, А.В. Житнікова, В.В.Саранцеву.
СЛУХАЛИ:
7. Про затвердження порядку денного VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу
України
О.І.Дічек запропонував наступний порядок денний на З’їзд:
10.25
Звіт Президента ФПУ про роботу Федерації за 4 роки.
10.40
Звіт Бюджетного комітету ФПУ.
10.45
Звіт Контрольно-ревізійної комісії ФПУ.
10:50
Обрання Президента, Першого Віце-президента та Віце-президента ФПУ.
11:15
Обрання Правління ФПУ.
11:35
Обрання Контрольно-ревізійної комісії ФПУ.
11:40
Затвердження офіційної символіки ФПУ.
11:45
Затвердження календарного плану офіційних заходів ФПУ на 2011 рік.
11:55
Презентація офіційного веб-сайту ФПУ.
12:30
Різне.
13.00
Завершення роботи З’їзду.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували за.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити порядок денний VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
СЛУХАЛИ:
8. Про затвердження регламенту VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України
О.І.Дічек запропонував на розгляд присутнім наступний регламент проведення З’їзду:
1. Засідання VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України вважати
відкритим. На засіданні можуть бути присутніми делегати VІ Звітно-виборчого З’їзду
Федерації пейнтболу України та запрошені.
2. Вхід в зал засідання позачергового З’їзду здійснюється по мандатах делегатів З’їзду.
3. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів. Голосування на З’їзді
проводиться мандатами делегатів З’їзду.
4. Для організації своєї роботи З’їзд обирає робочі органи:
• президію;

• секретаріат;
• рахувальну комісію;
• редакційну комісію.
5. Час розгляду питань регламентується наступним чином:
- для виступів делегатів – до 3-х хвилин;
- для інформації (розгляд документів) по питаннях порядку денного - до 5
хвилин;
- для повторних виступів, довідок, зауважень, запитань, пропозицій - до 3-х
хвилин.
6. Слово для виступів по процедурних питаннях дається поза чергою.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити регламент VІ Звітно-виборчого З’їзду Федерації пейнтболу України.
СЛУХАЛИ:
9. Звіт Президента ФПУ про роботу Федерації за 4 роки.
О.І.Дічек зачитав присутнім Звіт про роботу Федерації пейнтболу України за період з 2008 року
до 18.02.2011 року (Додаток 1).
Оскільки запитань до О.І.Дічека не було, він запропонував перейти до оцінювання роботи
Федерації пейнтболу України за 2008-2011 рр. Присутні висловили пропозицію визнати роботу
Федерації задовільною.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Роботу Федерації пейнтболу України з 2008 по 18.02.2011 р. визнати задовільною.
СЛУХАЛИ:
10. Звіт Бюджетного комітету ФПУ.
Голова Бюджетного комітету О.С.Лавров зачитав присутнім Звіт про роботу Бюджетного
комітету, в якому значилися суми, зібрані з членів Федерації, а також отримані від
Мінсім’ямолодьспорту та Спортивного комітету України, та статті, на які були потрачені кошти
в процесі діяльності Федерації (Додаток 2).
Виступили:
С.В.Малєєв задав питання щодо обліку суми 2000 доларів США у ваучерах за торгівлю
пейнтбольним спорядженням на території змагань під час проведення Чемпіонату та етапів
Кубку у 2010 році. Згідно з рішенням Правління від 19.02.2010 р. кожен спонсор, який планував
вести таку торгівлю, повинен був сплатити вказану суму у ваучерах. У 2010 році таку торгівлю
вів тільки один спонсор – В.М.Тогаєв (Львів).
В.М.Тогаєв підтвердив, що готовий надати відповідну суму у ваучерах на першу вимогу
Правління.
Оскільки запитань до О.С.Лаврова більше не було, О.І.Дічек запропонував визнати роботу
Бюджетного комітету задовільною.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Роботу Бюджетного комітету Федерації пейнтболу України визнати задовільною.

СЛУХАЛИ:
11. Звіт Контрольно-ревізійної комісії ФПУ.
Голова Контрольно-ревізійної комісії Я.В.Янушевич зачитав присутнім Висновок від 15.02.2011
р. № 1-крк про перевірку ведення бухгалтерського обліку та звітності за період 2009-2010 рр.
(Додаток 3).
Згідно з висновком Контрольно-ревізійної комісії, ведення бухгалтерської документації
Федерації є незадовільним, і на теперішньому етапі необхідно відновити первинні документи та
бухгалтерський облік, і тільки після цього можна буде надати більш об’єктивний та об’ємний
висновок щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності Федерації.
Оскільки запитань до Я.В.Янушевича не було, О.І.Дічек запропонував затвердити Висновок
Контрольно-ревізійної комісії про перевірку ведення бухгалтерського обліку та звітності за
період 2009-2010 рр. та взяти до уваги та виправити всі недоліки, перелічені у вказаному
Висновку.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити Висновок Контрольно-ревізійної комісії Федерації пейнтболу України про
перевірку ведення бухгалтерського обліку та звітності за період 2009-2010 рр.
2. Взяти до уваги та виправити всі недоліки, перелічені у вказаному Висновку.
На час обрання Президента ФПУ, О.І.Дічек передав право ведення З’їзду А.В.Житнікову.
СЛУХАЛИ:
12. Обрання Президента, Першого Віце-президента та Віце-президента ФПУ.
А.В.Житніков повідомив, що на посаду Президента була подана лише одна кандидатура –
О.І.Дічека, та запитав присутніх про бажання висунути ще кандидатури на посаду Президента.
Оскільки кандидатур більше не було висунуто, А.В.Житніков запропонував присутнім
перейти до голосування. На голосування була винесення пропозиція обрати О.І.Дічека
Президентом ФПУ на термін 2011-2014 рр.
Результати голосування: Всі присутні проголосували „За”.
Далі ведення З’їзду продовжив Президент Федерації пейнтболу України О.І.Дічек, та
запропонував присутнім обрати Першого Віце-президента ФПУ.
На посаду Першого Віце-президента ФПУ О.І.Дічек запропонував діючого Першого
Віце-президента ФПУ В.М.Тогаєва, та запитав присутніх, які ще будуть пропозиції щодо
кандидатів. Пропозицій більше не було, тож О.І.Дічек запропонував перейти до голосування.
На голосування була винесена пропозиція обрати В.М.Тогаєва Першим Віцепрезидентом ФПУ на термін 2011-2014 рр.
Результати голосування: Всі присутні проголосували „За”.
Далі О.І.Дічек перейшов до обрання Віце-президента ФПУ.
О.І.Дічек запропонував присутнім обрати одного Віце-президента ФПУ, оскільки однієї
особи цілком достатньо для виконання таких функцій. Всі присутні погодились з О.І.Дічеком.
На посаду Віце-президента ФПУ О.І.Дічек запропонував Я.В.Янушевича, зважаючи на
внесок Я.В.Янушевича в роботу Федерації та у розвиток пейнтболу. Я.В.Янушевич подякував
присутнім за висловлену йому довіру та, пославшись на щільний графік своєї основної роботи,
взяв самовідвід.
Ще однією кандидатурою на посаду Віце-президента ФПУ було запропоновано діючого
Віце-президента ФПУ А.В.Житнікова. Оскільки більше пропозицій щодо кандидатів не було,
О.І.Дічек запропонував перейти до голосування.
На голосування була винесена пропозиція обрати А.В.Житнікова Віце-президентом ФПУ
на термін 2011-2014 рр.
Результати голосування: Всі присутні проголосували „За”.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити кандидатом на посаду Президента ФПУ О.І.Дічека та винести кандидатуру на
голосування.
2. Обрати О.І.Дічека Президентом ФПУ на термін 2011-2014 рр.
3. Затвердити кандидатом на посаду Першого Віце-президента ФПУ В.М.Тогаєва та
винести кандидатуру на голосування.
4. Обрати В.М.Тогаєва Першим Віце-президентом ФПУ на термін 2011-2014 рр.
5. Затвердити кандидатом на посаду Віце-президента ФПУ А.В.Житнікова та винести
кандидатуру на голосування.
6. Обрати А.В.Житнікова Віце-президентом ФПУ на термін 2011-2014 рр.
СЛУХАЛИ:
13. Обрання Правління ФПУ.
О.І.Дічек запропонував присутнім спочатку проголосувати за кількісний склад Правління.
На думку О.І.Дічека, Правлінню непотрібний роздутий штат, членів Правління повинно бути
достатня кількість, щоб представляти по можливості всі регіони та нормально виконувати свої
функції.
Присутніми було висловлено 2 пропозиції щодо кількості членів Правління: 15 чоловік та
11 чоловік, включаючи Президента, Першого Віце-президента та Віце-президента ФПУ.
О.І.Дічек запропонував проголосувати за кожну пропозицію окремо, та обрати кількість членів
у Правлінні більшістю голосів.
На голосування була висунута пропозиція обмежити кількість членів Правління 11-ма
особами. Результати голосування:
„За” – 13 чоловік, „Проти” – 34 чоловіки, „Утрималось” – 0 чоловік.
На голосування була висунута пропозиція обмежити кількість членів Правління 15-ма
особами. Результати голосування:
„За” – 49 чоловік, „Проти” – 4 чоловіки, „Утрималось” – 0 чоловік.
Більшістю голосів була прийнята пропозиція обмежити кількість членів Правління 15-ма
особами, враховуючи Президента, Першого Віце-президента та Віце-президента ФПУ.
Далі присутні перейшли до голосування за якісний склад Правління.
О.І.Дічек запропонував визначити кандидатів до Правління, взявши діюче Правління у
повному складі, крім взятих самовідводів, якщо такі будуть, та врахувавши кандидатури,
запропоновані присутніми у залі. Така схема всіх влаштувала. Самовідводів від членів діючого
Правління не було, та делегатами були також винесені кандидатури А.В.Жагло, О.Л.Монкевича
та С.В.Малєєва. Отже загальний список кандидатів склав 18 осіб: М.П.Тертуло,
В.В.Великохатського, Ю.Т.Грушковського, О.В.Кабаченко, О.С.Лаврова, А.В.Магдалінського,
О.Ю.Максимова,
Є.А.Маринченко,
В.В.Мідушевського,
О.Є.Нікомарова,
О.В.Сугака,
В.О.Суханя, Я.В.Янушевича, В.І.Лузгіна, К.Піддубного, А.В.Жагло, О.Л.Монкевича,
С.В.Малєєва.
Я.В.Янушевич запропонував провести голосування методом письмового голосування по
бюлетенях, для економії часу та полегшення роботи лічильній комісії. Пропозиція Янушевича
була наступна:
- роздрукувати бюлетені з зазначенням у них прізвищ всіх кандидатів до Правління;
- кожному делегатові необхідно проставити 12 відміток навпроти тих кандидатів, які він
вважає достойними працювати у складі Правління;
- лічильна комісія приймає від делегатів бюлетені, згідно з представленими мандатами, та
підраховує кількість голосів за кожного делегата окремо.
О.І.Дічек виніс пропозицію Я.В.Янушевича на голосування.
Результати голосування: Всі присутні проголосували „За”.
Звіт лічильної комісії про результати голосування.
О.Л.Монкевич зачитав звіт лічильної комісії про результати голосування за якісний склад

Правління ФПУ. Результати голосування наступні:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

П.І.Б. кандидата

М.П.Тертуло
В.В.Великохатський
Ю.Т.Грушковський
О.В.Кабаченко
О.С.Лавров
А.В.Магдалінський
О.Ю.Максимов
Є.А.Маринченко
В.В.Мідушевський
О.Є.Нікомаров
О.В.Сугак
В.О.Сухань
Я.В.Янушевич
В.І.Лузгін
К.Піддубний
А.В.Жагло
О.Л.Монкевич
С.В.Малєєв

Кількість
отриманих голосів

39
24
44
29
43
34
7
51
39
47
41
28
51
42
19
24
38
25

Згідно з результатами голосування, до складу Правління, окрім Президента та Віцепрезидентів, увійшли наступні 12 осіб: М.П.Тертуло, Ю.Т.Грушковський, О.В.Кабаченко,
О.С.Лавров, А.В.Магдалінський, Є.А.Маринченко, В.В.Мідушевський, О.Є.Нікомаров,
О.В.Сугак, Я.В.Янушевич, В.І.Лузгін, О.Л.Монкевич.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити склад Правління у кількості 15 чоловік, враховуючи Президента, Першого Віцепрезидента та Віце-президента ФПУ.
2. Затвердити також кандидатами до складу Правління 18 осіб: М.П.Тертуло,
В.В.Великохатського,
Ю.Т.Грушковського,
О.В.Кабаченко,
О.С.Лаврова,
А.В.Магдалінського,
О.Ю.Максимова,
Є.А.Маринченко,
В.В.Мідушевського,
О.Є.Нікомарова, О.В.Сугака, В.О.Суханя, Я.В.Янушевича, В.І.Лузгіна, К.Піддубного,
А.В.Жагло, О.Л.Монкевича, С.В.Малєєва.
3. Провести голосування за членів Правління медотом письмового голосування по бюлетенях.
4. Затвердити на термін 2011-2014 рр. наступний склад Правління ФПУ: О.І.Дічек, В.М.Тогаєв,
А.В.Житніков,
М.П.Тертуло,
Ю.Т.Грушковський,
О.В.Кабаченко,
О.С.Лавров,
А.В.Магдалінський, Є.А.Маринченко, В.В.Мідушевський, О.Є.Нікомаров, О.В.Сугак,
Я.В.Янушевич, В.І.Лузгін, О.Л.Монкевич.
СЛУХАЛИ:
14. Обрання Контрольно-Ревізійної Комісії ФПУ.
О.І.Дічек запропонував присутнім перейти до обрання Контрольно-ревізійної комісії ФПУ,
та в першу чергу визначитися з кількісним складом. Щодо кількісного складу, була отримана
пропозиція обрати Контрольно-ревізійну комісію ФПУ у складі 3-х чоловік.
Пропозиція була винесена на голосування.
Всі присутні проголосували „За”.
Присутніми було запропоновано до Контрольно-ревізійної комісії наступні кандидатури:
О.А.Янушевич, С.В.Малєєв, А.В.Жагло, В.Л.Яслинський.
О.І.Дічек запропонував проголосувати за кожну кандидатуру окремо, та визначитись зі
складом Контрольно-ревізійної комісії більшістю голосів.

Результати голосування:
- О.А.Янушевич – 30 голосів „За”,
- С.В.Малєєв – 36 голосів „За”,
- А.В.Жагло – 30 голосів „За”,
- В.Л.Яслинський – 29 голосів „За”.
О.А.Янушевич взяла самовідвід, пославшись на брак часу для роботи у Контрольноревізійній комісії.
Отже за результатами голосування до Контрольно-ревізійної комісії увійшли: С.В.Малєєв,
А.В.Жагло, В.Л.Яслинський.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити склад Контрольно-Ревізійної Комісії ФПУ у кількості 3-х чоловік.
2. Затвердити наступний склад Контрольно-Ревізійної Комісії ФПУ на термін 2011-2014 рр:
- С.В.Малєєв;
- А.В.Жагло;
- В.Л.Яслинський.
СЛУХАЛИ:
15. Затвердження офіційної символіки ФПУ.
В.В.Саранцева попросила присутніх звернути увагу на зображення офіційної символіки
ФПУ, виведене проектором на стіну залу. На зображенні знаходився логотип ФПУ у біло/синіх
кольорах та кольорами українського прапору, з назвою ФПУ на українській, російській та
англійській мовах, а також в загальному варіанті без надпису (Додаток 4). В.В.Саранцева
запропонувала присутнім висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо символіки.
Оскільки зауважень та пропозицій не було, О.І.Дічек запропонував перейти до голосування
для затвердження офіційної символіки ФПУ.
Всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити офіційну символіку ФПУ, згідно з додатком 4.
СЛУХАЛИ:
16. Затвердження календарного плану офіційних заходів ФПУ на 2011 рік
В.В.Саранцева звернула увагу присутніх на Зведений календарний план спортивних
змагань з пейнтболу на 2011 рік, які вони отримали разом з порядком денним (Додаток 5).
Також В.В.Саранцева зачитала суми коштів, які виділяються Міністерством України у справах
сім’ї, молоді та спорту на проведення змагань у 2011 році:
- На проведення серії Кубку України з пейнтболу – загалом 60 000 грн., по 12 000 грн. на
проведення кожного з 5-и етапів.
- На проведення Чемпіонату України у версії „П’ятірки” – 20 000 грн.
- На проведення Чемпіонату України у версії „Трійки” – 15 000 грн.
- На поїздку збірної України з пейнтболу для участі у Кубкові світу – 67740 грн.
О.І.Дічек виніс затвердження Зведеного календарного плану спортивних змагань з
пейнтболу на 2011 рік на голосування.
Всі присутні проголосували „За”.
Виступили:
Присутніми представниками місцевих осередків було піднято питання про можливість
отримати фінансування від обласних спортуправлінь для проведення змагань.
В.О.Сухань доповів присутнім, що отримати фінансування з обласних бюджетів можливо,
якщо завчасно подати календарний план змагань по області, щоб такі витрати були включені до
бюджету. В такому випадку фінансування отримати можна.
У зв’язку з тим, що не всі обласні осередки подали свої календарні плани на 2011 рік до
місцевих спортуправлінь, О.І.Дічек запропонував зобов’язати керівників обласних осередків в

тижневий термін подати дані по змаганнях в області, щоб їх можна було включити до Зведеного
календарного плану спортивних змагань з пейнтболу на 2011 рік.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Затвердити Зведений календарний план спортивних змагань з пейнтболу на 2011 рік.
2. Зобов’язати керівників обласних осередків в тижневий термін подати дані по змаганнях
в області, щоб їх можна було включити до Зведеного календарного плану спортивних
змагань з пейнтболу на 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
17. Презентація офіційного сайту ФПУ.
Презентацію веб-сайту ФПУ провів представник організації „Світ пейнтболу”
Т.Ю.Лавренюк. Крім усної доповіді, Т.Ю.Лавренюк провів наглядну презентацію з допомогою
проектора. Доповідач коротко розповів про ідею розробки офіційного порталу ФПУ зі зручним
інтерфейсом та постійним оновленням інформації. Відповідно присутні могли прослідкувати за
створенням і роботою розділів, наповненням сайту інформацією та роботою розділу для
реєстрації гравців та команд.
Т.Ю.Лавренюк зробив наголос на обов’язковій реєстрації гравців та команд на сайті, адже
починаючи з 2011 року реєстрація команд та їх складів на змагання буде проводитись виключно
в режимі онлайн. Відповідно всі гравці повинні бути зареєстровані на сайті в обов’язковому
порядку.
Щодо доменного імені, запропоновано було ім’я www.ua-pb.com, як саме коротке та зручне
для запам’ятовування та подальшого використання, яке буде передано у повне користування
ФПУ. Всі інші доменні імена, що знаходяться у власності ФПУ, запропоновано було
автоматично переадресовувати на офіційний сайт ФПУ.
Ініціатором розробки цього сайту виступила організація „Світ пейнтболу”, яка
профінансувала всі роботи по створенню та розробці сайту. І тепер „Світ пейнтболу” офіційно
передає готовий сайт у власність ФПУ. Для подальшого адміністрування сайту „Світ
пейнтболу” також бере на посаду адміністратора сайту працівника, що працюватиме на
постійній основі та з відповідною оплатою.
„Світ пейнтболу” пропонує Федерації оформити всі проведені та заплановані витрати на
розробку та адміністрування сайту, а також майбутню участь у призовому фонді командам на
суму 50000 грн., як спонсорський внесок на 2011 рік.
СЛУХАЛИ:
18. Різне.
В.О.Задорожний звернувся до присутніх з пропозицією доопрацювання версії логотипу
ФПУ для друку, а також його монохромний варіант. На думку В.О.Задорожного при виводі
запропонованої гамми кольорів логотипу на друк, машини будуть сприймати колір по різному,
в результаті чого ми можемо отримати досить несподівану суміш кольорів. Також необхідно
врахувати монохромне зображення, буде воно біло-чорним чи чорно-білим.
Присутні погодились з необхідністю доопрацювання логотипу ФПУ. Була винесена
пропозиція доручити В.О.Задорожному та Т.Ю.Лавренюку доопрацювати логотип на протязі
тижня та доповісти Правлінню про результат. Дана пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
А.В.Шутін звернувся до присутніх з пропозицією створити орган, який би примушував
Правління більш оперативно реагувати на звернення спортсменів. На його думку багато
невдоволень від спортсменів виникало лише із-за того, що Правління не реагувало на їхні
запити.
Після недовгого обговорення присутні зійшлись на думці, що не варто створювати ще один
орган для контролю за діяльністю Правління.

А.В.Токарєв звернувся до присутніх з пропозицією підвищити щорічні членські внески
для спортсменів, та поміняти схему оплати. На його думку, більшість спортсменів не має змоги
одразу заплатити велику суму грошей у вигляді членського внеску. Тому можна розбити такий
внесок на декілька частин: спочатку оплачувати 50%, а далі щомісяця стягувати менші суми.
Таким чином можна збільшити суму щорічного внеску та створити більш комфортні умови його
оплати спортсменами.
Після обговорення присутні зійшлись на думці, що при розбиванні внесків на щомісячну
оплату, хід такої оплати дуже важко буде контролювати. Відповідно оптимальним варіантом на
сьогоднішній день є одноразова оплата на початку року на розрахунковий рахунок ФПУ. Також
присутні погодились з необхідністю підвищення розміру членського внеску. Серед
запропонованих сум були: 200 грн., 240 грн. та 250 грн.
О.І.Дічек запропонував проголосувати за кожну пропозицію окремо, та визначити суму
за більшістю голосів. Пропозиція О.І.Дічека була підтримана одностайно.
Результати голосування:
- сума щорічного членського внеску 200 грн. – 8 голосів „за”
- сума щорічного членського внеску 240 грн. – 0 голосів „за”;
- сума щорічного членського внеску 250 грн. – 45 голосів „за”
Більшістю голосів була затверджена сума щорічного членського внеску до ФПУ 250 грн.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доручити В.О.Задорожному та Т.Ю.Лавренюку доопрацювати логотип ФПУ на протязі
тижня та доповісти Правлінню про результат
2. Затвердити щорічний членський внесок до ФПУ у розмірі 250 грн.

