
Протокол № 29/12-20 Р  

Президії ФАіС України від 29 грудня 2020 року 

 

Головував: президент ФАіС України - Ясинська Г.Л. 

 

Присутні: члени Президії: Казбеков Серік, Заколодний Олександр, Зілінський 

Олександр, Недосєков Сергій, Лідова Наталія, Побережець Микола, Федірко Сергій, 

Житний Євген, Казбекова Євгенія, Касьяненко Олексій. 
 

Запрошені: Болдирєв Даниїл, Тищенко Андрій. 

 

Відсутні: Горбенко Мстислав, Чумаченко Влад. 

 

Питання порядку денного: 

Питання 1. Про проведення Звітної Конференції  про роботу  ФАіС України (далі-

Федерації) в лютому 2021 року та звітність про роботу Федерації в 2020 році. 
Доповідач: Президент Федерації Ясинська Ганна. 

 

У своїй доповіді Ганна зазначила, що згідно зі Статутом ми маємо провести Звітну 

Конференцію до грудня 2021 року, але краще це зробити у перші місяці року, тобто у 

лютому-березні. Підготовку треба починати заздалегідь та мінімум за місяць сповістити 

членів Федерації у Відокремлених підрозділах Федерації.  Дату проведення Конференції та 

формат визначимо у січні 2021 року. Також в рамках підготовки до Конференції необхідно 

найближчим часом викласти на інформаційних ресурсах звіт про роботу Федерації, для чого 

вже готовий документ треба обговорити на Президії найближчим часом.  

 

Прийняли рішення: 
1.1. Підготувати рішення щодо проведення річної Звітної Конференції про роботу Федерації 

у 2020 році і винести на обговорення і затвердження на наступне засідання Президії у 

січні 2021 року. Відповідальні: Лідова Наталія. 

1.2. Доручити Голові Комітету з альпінізму Заколодньому Олександру, Голові Комітету зі 

скелелазіння Казбекову Серіку та Головам робочих Комісій Федерації доробити 

інформацію щодо результатів роботи Федерації у 2020 році за відповідними напрямками 

та надати інформацію до секретаріату Федерації. Відповідальному секретарю Федерації 

Лідовій Наталі доопрацювати загальний Звіт про роботу Федерації у 2020 році та після 

затвердження Президентом Федерації Ясинською Ганною, викласти документ у вигляді 

презентації у загальний доступ на інформаційних ресурсах Федерації для попереднього  

інформування членів Федерації. Відповідальні: Лідова Наталія, Недосєков Сергій. 

 

Питання 2. Про Рішення Дисциплінарної комісії та, на його основі, Рішення Комітету 

зі скелелазіння щодо поведінки членів Федерації: Самойлова Федора, Колкотіної 

Тетяни, Тяпкіна Ігоря та Гонтарик Ярослава. 
Доповідач: Голова Комітету зі скелелазіння Казбеков Серік. 

У своїй доповіді Казбеков Серік довів до відома членів Президії Рішення 

Дисциплінарної комісії та, на його основі, Рішення Комітету зі скелелазіння щодо поведінки 

членів Федерації. Ситуація неприємна і на жаль в нашому товаристві є такі ситуації, але  

люди повинні розуміти, що за свої дії, вчинки та поведінку потрібно нести відповідальність. 

Особливо, якщо поведінка (навіть у віртуальному просторі) стосується гідності інших членів 

нашого товариства. 

Присутній на засіданні заслужений майстер спорту України Болдирєв Даниїл взяв 

слово і зазначив, що йому не байдуже в якому напрямку буде розвиватись Федерація. 

Потрібна система, яка дозволить займатись скелелазінням усім охочим, особливо дітям, з 



яких потім можна буде відбирати талановитих для професійного спорту, оскільки 

підготувати чемпіонів без державної підтримки дуже складно. Треба мати робочу державну 

програму розвитку скелелазіння і в цьому напрямку він, Даниїл, готовий взяти безпосередню 

участь. Також Даниїл звернувся до Президії з приводу Рішення Дисциплінарної комісії з 

проханням не застосовувати до Гонтарика Ярослава та Тяпкіна Ігоря дисциплінарні 

обмеження та дати людям спробу виправдати свої дії та пояснити свою поведінку.  

 

Прийняли рішення: 
2.1. Взяти до відома Рішення Комітету зі скелелазіння Федерації, прийняте на основі 

Рішення Дисциплінарної комісії від 9.12.2020; 

2.2. Погодитися з Рішенням Комітету зі скелелазіння відносно поведінки членів Федерації: 

Самойлова Федора та Колкотіної Тетяни; 

2.3. Зважаючи на отримання Президією додаткових документів, які стосуються Гонтарика 

Ярослава та Тяпкіна Ігоря, а саме листів – звернень від вищезазначених членів Федерації, на 

ім'я Президента Федерації Ясинської Ганни - передати ці документи до Комітету зі 

скелелазіння з клопотанням щодо перегляду обмежувальних заходів щодо Гонтарика 

Ярослава та Тяпкіна Ігоря відповідно. Відповідальний: Парфіло Наталія 

 

Питання 3. Про Концепцію підготовки фахівців у сфері скелелазіння.  

Доповідач: Голова комісії з навчання та безпеки Недосєков Сергій. 

У своїй доповіді Недосєков Сергій акцентував увагу членів Президії на Концепції 

підготовки фахівців у сфері скелелазіння, яка була надана для розгляду всім членам Президії 

заздалегідь. На сьогодні повністю готова Програма підготовки фахівців у сфері скелелазіння, 

розроблена в тому числі при участі Шалагіна Михайла та Крамаренко Олександра. 

Слово взяв Федірко Сергій, який зауважив, що на засідання Президії не представлено 

Протокол, де було б зафіксовано рішення Комісії з навчання та безпеки і запропонував 

спочатку затвердити це питання на Комісії згідно з вимогами Статуту Федерації. 

 

Прийняли рішення: 
3.1. Затвердили в цілому Концепцію підготовки фахівців у сфері скелелазіння. Доручити 

Недосєкову Сергію підготовити документ та відповідне повідомлення для  інформування 

членів Федерації щодо затвердженого документа та подальшої діяльності в цьому напрямку.  

 

Питання 4. Щодо боргу перед IFSC за 2020 рік по стартових внесках спортсменів, які 

брали участі у міжнародних змаганнях зі скелелазіння. 
Доповідач: Голова Комітету зі скелелазіння Федерації Казбеков Серік. 

У своїй доповіді Серік зазначив, що Федерація повторно звірила з IFSC інвойси за 

2020 рік і отримала від IFSC підтвердження, що борг Федерації за 2020 рік складає на 

сьогодні 6845 євро. Це підтверджує той факт, що гроші, які були зібрані у спортсменів та 

тренерів Печієм А.М. не були передані ним до IFSC. Також, зважаючи  на те, що особа, 

винна у тому, що Федерація має такі борги, не робить спроб розв'язувати цю проблему, 

потрібно надалі намагатися вирішити це юридичним способом та притягнути винного до 

юридичної відповідальності, паралельно шукаючи способи погасити борг. 

 

Прийняли рішення: 
4.1. Підготувати додатково пакет документів по справі Печія А.М. для отримання юридичної 

консультації з приводу подачі заяви до поліції по статті шахрайство та привласнення коштів. 

Відповідальні: Парфіло Наталія, Лідова Наталія 

 

 

 

 



Питання 5. Щодо внесення змін у Статут Федерації. 

Доповідач: Голова Ревізійної комісії Федерації Касьяненко Олексій. 

У своїй доповіді Касьяненко Олексій зазначив, що у Статуті Федерації є багато 

пунктів, які з юридичної точки зору можна трактувати не однозначно, а отже це часто стає 

приводом для суперечок. Наразі триває робота над внесенням змін у головний документ 

Федерації та найближчим часом пропозиції щодо внесення відповідних змін будуть надані на 

розгляд Головам Відокремлених підрозділів Федерації (далі - ВП) в рамках підготовки 

документа до затвердження на Конференції. 

 

Прийняли рішення: 
5.1. Продовжити роботу із внесення змін до Статуту Федерації. 

5.2 Доручити Голові Ревізійної комісії Касьяненко Олексію до 30.01.2021 року 

систематизувати всі пропозиції членів Президії щодо внесення змін у Статут та викласти 

документ у вигляді проєкту для розгляду Президією на найближчому засіданні Президії. 

 

Питання 6. Щодо роботи Відокремлених підрозділів Федерації. 

Доповідач: Президент Федерації Ясинська Ганна. 

У своїй доповіді Ясинська Ганна нагадала, що згідно з законом про громадські 

об’єднання та Статуту Федерації, Відокремлені підрозділи повинні укласти Договори про 

співпрацю з обласними управліннями (департаментами, відділами) з питань молоді та спорту 

за місцем реєстрації ВП. На жаль не всі ВП на сьогодні зробили це і до них є запитання з 

причин ігнорування (неможливості, небажання тощо) виконати вимоги відповідних 

документів Також Ясинська Ганна ще раз зазначила, що ВП повинні надавати до Федерації 

інформацію про фінансову діяльність яка відображається на рахунках ВП, про що всім ВП 

було надіслано повідомлення про впровадження відповідної системи фінансової звітності ВП 

перед Федерацією. Всі ці питання та багато інших будуть розглянуті на онлайн-зустрічі з 

Головами ВП, яка планується до проведення у кінці січня – лютому 2021 року. Про що в 

установленій формі буде завчасно попереджено всіх Голові ВП. 

   

Прийняли рішення: 
6.1.Систематизувати інформацію щодо фінансової діяльності ВП Федерації у 2020 році 

згідно з наданими ВП даними. Підготувати зведений фінансовий звіт Федерації за 2020 рік у 

термін до 29.01.2021 року. Відповідальна: Яцько Віра.  

6.2.Підготувати зведену інформацію про наявність договорів між ВП та відповідними 

державними структурами з питань молоді та спорту в регіонах за місцем реєстрації ВП у 

термін до 29.01.2021 року. Відповідальна: Лідова Наталія. 
6.3. Президії до 29.01.2021 року прийняти рішення щодо дати проведення онлайн-зібрання з 

Головами ВП і попередити про це рішення всіх Голів у встановленому порядку. 

Відповідальна: Лідова Наталія. 

 

Питання 7. Щодо Протоколу Комісії з навчання, методичної роботи та безпеки. 

Доповідач: Голова Комісії з навчання, методичної роботи та безпеки Недосєков Сергій.  

У своїй доповіді Недосєков Сергій довів до відома членів Президії та запрошених, що 

на остатньому засіданні Комісії було прийнято рішення про включення до Комісії нових 

членів: Крамаренко Олександра та Бандрівського Івана. Оскільки в Комісії на сьогодні 

ведеться потужна робота в декількох напрямках, залучення більшої кількості досвідчених 

фахівців є важливим робочим питанням. З огляду на це Комісія порушує клопотання перед 

Президією щодо затвердження. 

 

Прийняли рішення: 

7.1. Взяли до відома Протокол Комісії з навчання, методичної роботи та безпеки щодо 

включення до Комісії нових членів: Крамаренко Олександра та Бандрівського Івана. 




