
Протокол засідання  Виконкому ФШУ  

м. Київ, 12 лютого 2018 року. 

Присутні:  

Президент ФШУ: В. В. Капустін (м. Київ)  

Перший віце-президент: М. Я. Селезньов (м. Київ)  

Віце-президент:  Ю. П. Гнип (м. Київ) 

Члени Виконкому: Н. Б. Фірман (м. Львів), А. І. Яворський (м. Київ),                          

О. П. Приходько (м. Київ), В. В. Копил (м. Полтава, дистанційно),                              

М. Є. Тимошенко (м. Суми, дистанційно)  

Відповідальний секретар: Я. А. Мазуренко (м. Хмельницький) 

Присутні 9 членів Виконкому з 15-ти. 

 

Порядок денний засідання Виконкому Федерації шахів України 

1. Затвердження типового Положення про відокремлений підрозділ ФШУ. 

2. Підсумки проведення фіналів ЧУ - 2017. Створення робочою групи з 

проведення півфіналів та фіналів ЧУ - 2018. 

3. Посилення відповідальності суддів та організаторів за проведення змагань з 

порушенням регламентів, Правил ФІДЕ, принципів прозорості, за несвоєчасне 

надання або надання недостовірної турнірної інформації. 

4. Про зміни до штатного розпису ФШУ. 

5. Різне 

Питання 1. Затвердження типового Положення про відокремлений 

підрозділ ФШУ. 

Слухали: Президента ФШУ В. В. Капустіна про необхідність створення 

відокремлених підрозділів ФШУ відповідно до Нової редакції Статуту ФШУ з 

урахуванням прийнятих зобов’язань перед регіональними федераціями з якими 

укладена угода про співпрацю. 

Постановили: 

Затвердити типове Положення про відокремлений підрозділ ФШУ (у 

додатку).  

Виконавчий дирекції разом з регіональними федераціями з якими укладена 

угода про співпрацю у термін до кінця 2018 року провести збори членів ФШУ у 

відповідних територіальних одиницях України, запропонувати на затвердження 

структуру відокремлених підрозділів та кандидатури керівників відокремлених 



підрозділів. Виконавчий дирекції – зареєструвати підрозділи у встановленому 

порядку. 

Голосування: 

За  _9_ 

Проти _0_ 

Утрималися _0_ 

 

Питання 2. Підсумки проведення фіналів ЧУ- 2017. Створення робочою 

групи з проведення півфіналів та фіналів ЧУ - 2018. 

Слухали: Виступи Президента В.В. Капустіна, виконавчого директора Ю. 

П. Гнипа, міжнародного арбітра Л. М. Боданкіна про проведення фіналів ЧУ- 

2017. 

Постановили: Організацію змагання визнати в цілому успішною.                

За поданням федерації шахів Житомирської області відправити до 

Мінмолодьспорту клопотання про відзначення грамотами та подяками 

відповідних посадових осіб. 

З метою уникнення у майбутньому окремих недоліків створити робочу 

групу з проведення півфіналів та фіналів ЧУ – 2018 на чолі з першим віце-

президентом М. Я . Селезньовим, у складі: виконавчого директора  Ю. П. Гнипа 

(заступник), головних тренерів національної збірної О. В. Сулипи,                            

М. Л. Бродського, міжнародних арбітрів Л.М. Боданкіна та О. Г. Товчиги, голови 

Ради гравців В. О. Баклана (за згодою), голови комісії по зв’язкам із засобами 

масової інформації А. І. Яворського.  

Доручити робочій групі у термін до 15 березня 2018 року надати 

Виконкому пропозиції стосовно кошторисів, термінів та місць проведення 

зазначених змагань. 

Голосування: 

За _9 _ 

Проти _0_ 

Утрималися _0_ 

 

Питання 3. Посилення відповідальності суддів та організаторів за 

проведення змагань з порушенням регламентів, Правил ФІДЕ, принципів 

прозорості ФІДЕ, за несвоєчасне надання або надання недостовірної турнірної 

інформації. 

Слухали: Виступи Н. Б. Фірмана, Ю.П. Гнипа, О. П. Приходько про 

змагання з обрахунком міжнародного рейтингу, що відбувалися з порушеннями 



регламентів, Правил ФІДЕ, принципів прозорості ФІДЕ, та з наданням 

недостовірної турнірної інформації. 

Постановили:  

а. зняти з обрахунку ФІДЕ наступні змагання: 

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=175245  

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=170150  

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=162565  

б. суворо попередити організаторів та суддів про відповідальність за 

проведення змагань з порушенням регламентів, Правил ФІДЕ, принципів 

прозорості, за несвоєчасне надання або надання недостовірної турнірної 

інформації – аж до тимчасової або безумовної дискваліфікації 

(відсторонення). 

в. припинити співпрацю з організаторами зазначених вище змагань, до 

отримання пояснень регіональної федерації та прийняття організаційних 

висновків. 

Голосування: 

За _9 _ 

Проти _0_ 

Утрималися _0_ 

 

Питання 4. Про зміни до штатного розпису ФШУ. 

Слухали: Президента ФШУ В. В. Капустіна про необхідність 

організаційного підсилення виконавчої дирекції ФШУ. 

Постановили: 

Внести до штатного розпису ФШУ нову штатну одиницю  офіс - 

менеджера – (штатний розпис у додатку). 

Голосування: 

За _9_ 

Проти _0_ 

Утрималися _0_ 

 

Президент ФШУ        В. В. Капустін 

  

 

Відповідальний секретар       Я. А. Мазуренко 

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=175245
https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=170150
https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=162565

