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ПРИЗОВИЙ ФОНД ТУРНІРУ - 200.000 гривень.
Положення
про проведення I-го відкритого міжнародного дитячого шахового
турніру до міжнародного Дня Шахів
«Відкрита Лінія» U16 («Open Line» U16)
1. Мета та завдання змагань.
популяризація шахової гри серед дітей та подальше підвищення майстерності
учасників турніру;
визначення кращих юних шахістів у вікових категоріях та номінаціях.
2. Організатори турніру.
Організатором шахового турніру виступає Київська обласна федерація шахів, яку
очолює Кавилін Олексій. Головними партнерами турніру виступають Інноваційний парк
«UNIT.City» та холдинг «UFuture».
3. Термін та місце проведення змагань.
Турнір проводиться з 20 по 21 липня 2021 року.
Місце проведення – м. Київ, Інноваційний парк «UNIT.City», вул.Дорогожицька 3
4. Регламент турніру.
Відкритий турнір з швидких шахів з обрахунком міжнародного рейтингу.
Швейцарська система, 11 турів.
Контроль часу: 15 хвилин на партію, кожному учаснику + 5 секунд додавання на
кожен хід, починаючи з першого.
Головний суддя змагань – міжнародний арбітр Товчига О.Г.
Головний секретар – міжнародний арбітр Ларкін С.Ю.
Запланована онлайн трансляція партій з коментарями провідних шахістів
України.

5. Реєстрація учасників та умови участі у змаганні
1.
До участі у турнірі допускаються діти 2005 року народження та молодші, які мають,
як мінімум, 1 спортивний розряд з шахів.
2.
Кількість місць обмежена – до 130 чоловік
3.
Організатори турніру можуть відмовити в участі у змаганні без пояснень.
4.
Обов’язково необхідно попередньо пройти реєстрацію за посиланням:
https://openline.com.ua
6. Умови визначення переможців
Переможець та призери турніру визначаються за найбільшою кількістю набраних
очок. При рівній кількості очок у двох або більше учасників місця визначаються за
допомогою :
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 1 (без одного найгіршого результату);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 2 (без двох найгірших результатів);
- скорочений коефіцієнт Бухгольця 3 (без трьох найгірших результатів);
- за кількістю перемог;
Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого учасника
змагань за нечесну гру, рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
5. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів" та від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV – 2", постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)" а також Політики медичної безпеки
та протоколом майбутніх очних змагань з шахів ФІДЕ.
Всі учасники мають дотримуватися маскового режиму.

6. Нагородження переможців та призовий фонд
Основні призи :
1 місце - 30,000 грн. +Кубок , медаль, грамота
2 місце - 20,000 грн. +медаль, грамота
3 місце - 10,000 грн. +медаль, грамота
4 місце - 8,000 грн.
5 місце - 7,000 грн.
6 місце - 6,000 грн.
7 місце - 5,000 грн.
8 місце - 4,000 грн.
9 місце - 3,000 грн.
10 місце - 2,000 грн.
Кращий результат серед дівчат – 5000 грн. + Кубок, медаль, грамота
Додаткові призи у номінаціях :
2009 р.н. та молодші :
1 місце 5,000 грн. + Кубок , медаль, грамота
2 місце 4,000 грн. + медаль, грамота
3 місце 3,000 грн. + медаль, грамота
Кращий результат серед дівчат – 5000 грн. + Кубок, медаль, грамота
2011 р.н. та молодші :
1 місце 5,000 грн. + Кубок , медаль, грамота
2 місце 4,000 грн. + медаль, грамота
3 місце 3,000 грн. + медаль, грамота
Кращий результат серед дівчат – 5000 грн. + Кубок, медаль, грамота
2013 р.н. та молодші :
1 місце 5,000 грн. + Кубок , медаль, грамота
2 місце 4,000 грн. + медаль, грамота
3 місце 3,000 грн. + медаль, грамота
Кращий результат серед дівчат – 5000 грн. + Кубок, медаль, грамота
Кращий результат серед шахістів Київської області :
1 місце 12,000 грн. + Кубок , медаль, грамота
2 місце 10,000 грн. + медаль, грамота
3 місце 8,000 грн. + медаль, грамота

4 місце 6,000 грн.
5 місце 5,000 грн.
Кращий результат серед дівчат – 8000 грн. + Кубок, медаль, грамота
Згідно пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України Громадська організація
«Київська обласна федерація шахів» виступає податковим агентом та зобов'язана
нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього
Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що
виплачуються такій особі. Тобто сума виграшу та призу зменшується на 18 % податку
з доходів фізичних осіб та 1,5 % військового збору.
7. Умови оподаткування виграшів та призів учасників

Витрати на нагородну атрибутику, а саме медалі, кубки, грамоти, виграші та призи
в грошовій формі I-го відкритого міжнародного дитячого шахового турніру до
міжнародного Дня Шахів «Відкрита Лінія» U16 здійснюються за рахунок коштів
Громадської організації «Київська обласна федерація шахів» у межах затвердженого
кошторису та за рахунок позабюджетних коштів залучених Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі
спортсменів, тренерів, суддів та інших учасників у змаганні: оплата проїзду та добових,
інших особистих витрат, під час переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та
інвентарю до місця проведення змагання, харчування та проживання.
Статтею 6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ із змінами
та доповненнями (далі – Сімейний кодекс) визначено, що правовий статус дитини має
особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею
чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років. Якщо дитина не може самостійно здійснювати свої права, ці права
здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (ст.
14 Сімейного кодексу).
Згідно Ст. 177 Сімейного Кодексу України від 10.01.2002 № 2947-III 1. Батьки
управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження.
Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.
Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки
здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси.

Згідно статті 99.2 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI
із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), грошові зобов'язання малолітніх/неповнолітніх
осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття
малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі
невиконання грошових зобов'язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову
відповідальність за погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу.
Враховуючи вищевикладене, батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) у
разі отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною подарунку (спадщини), повинні
подати податкову декларацію від імені малолітньої/неповнолітньої дитини та сплатити
податок на доходи фізичних осіб, відповідно до п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ.
Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання
Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку
отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого
(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ
Оподаткування виграшів та призів врегульовано п. 170.6 ПКУ, відповідно до пп.
170.6.3 якого оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш
(приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому Кодексом для
доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування за ставкою, визначеною в
абзаці першому п. 167.1 ПКУ.
Пункт 167.1 ПКУ Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами
та за цивільно-правовими договорами.
Також вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161
підрозділу 10 розділу XX ПКУ від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та
доповненнями).
Згідно з п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом
оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Пунктом 163.1 ст. 163 ПКУ
передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як

додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164
ПКУ). Додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо
такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового
найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з
таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ)
(п.п. 14.1.47 п.14.1 ст. 14 ПКУ). Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта
оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ (п.п. 1.3 п.
16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ). Таким чином, доходи у вигляді додаткового
блага визначені п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, підлягають оподаткуванню військовим
збором за ставкою 1,5 відсотка.
Згідно статті 170.6.1 ПКУ податковим агентом платника податку під час нарахування
(виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в
інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій
формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому
числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Відповідно до п.п. «а» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ, мають
статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати
та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на
користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.
Також, згідно пункту 14.1.180 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних
осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята
особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою
про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу
оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу
(у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати
податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок
фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати
податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його
норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу
Отже, враховуючи вищевикладене, батьки малолітніх та неповнолітніх дітей –
учасників переможців I-го відкритого міжнародного дитячого шахового турніру до
міжнародного Дня Шахів «New Generation 2021» U16, для отримання виплати суми
виграшів та призів в грошовій формі, зобов’язані надати Згоду на обробку персональних
даних свої та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(РНОКПП) дорослого (копія) та Ідентифікаційний код на ID-картці або свідоцтві про
народження дитини (копія), для виконання зобов’язання подачі Податкового розрахунку

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і
сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску додатку 4-ДФ
до контролюючого органу за місцем свого розташування. У графі «Податковий номер
або серія та номер паспорта» додатку 4-ДФ відображається, зокрема, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, про якого надається інформація в
податковому розрахунку. Фізособа-нерезидент, яка отримує від юр. особи-резидента
подарунок, зобов’язана зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків та надати податковому агенту реєстраційний номер облікової картки.
Також батьки переможців шахового турніру зобов’язані надати довідку про
відкриття рахунку (карткового) банку (переважно АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), з
зазначенням обов’язкових реквізитів для перерахування/виплати коштів виграшів та
призів в грошовій формі.

