
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання Президії ВГО Федерація тенісу України 

(дистанційне, засобами електронного зв’язку) 
 
       7 липня 2022 року                                                                                               

 
Засідання відкрив Президент Федерації тенісу України Лагур С.М.  
Він повідомив про наступне: 
На засіданні Президії присутні наступні члени:  
Лагур С.М., Башлаков С.В., Імас Є.В., Зукін Є.О., Москаленко Я.М., Кевлич В.В., 
Кржевін А.А., Свєтова А.О., Медведєв А.О., Ібраімова М.В., Сосновський Ю.І., 
Борисова О.В., тобто 12 осіб із 16, які входять до Президії на дату проведення 
засідання, що становить кворум для прийняття рішень з питань порядку денного. 
 
Почесний Президент – Беньямінов Г.Ф. (без права голосу) 
Головний тренер штатної команди національної збірної України з тенісу 
Міністерства молоді та спорту – Філіма М.Ю. (без права голосу) 
Головуючим на засіданні Президії обраний Президент ФТУ – Лагур Сергій 
Миколайович 
Секретарем засідання Президії обраний – Сосновський Юрій Ігорович 
  
Далі головуючий на засіданні - Лагур С.М., запропонував порядок денний: 

 
1. Розгляд листа українських тенісистів до Президента ФТУ та Президента 

ITF 
2. Інше 
 

Поставили на голосування  
Голосували: 
За   - 12 
Проти  - 0  
Утримались - 0 
 
Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний 
 

1. Розгляд листа українських тенісистів до Президента ФТУ та 
Президента ITF 
Слухали: Лагура С.М., який проінформував присутніх, що отримав лист, що був 
підписаний провідними українськими професіональними гравцями: Еліною 
Світоліною, Сергієм Стаховським, Іллею Марченко, Мартою Костюк, Лесею 
Цуренко, Людмилою та Надією Кіченок, в якому вони висловили незадоволення 
роботою виконавчого директора ВГО «Федерація тенісу України» Євгена Зукіна. 
Пан Лагур ознайомив присутніх з текстом листа. Також він зазначив, що подібні 
листи буди направлені також на Президента Міжнародної федерації тенісу (ITF), 
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Президента Асоціації тенісистів- професіоналів (ATP), Президента 
Жіночої тенісної асоціації (WTA) та Президента Європейської федерації тенісу 
(Tennis Europe) із вимогою відсторонити пана Зукіна від роботи у тенісі строком 
на 5 років. 
Лагур С.М. висловив своє обурення такими діями українських тенісистів та 
зазначив, що будь який конфлікт має бути в першу чергу вирішений в середині 
країни та ніколи не має виноситися назовні, адже шкоду нанесену 
національному тенісу такими листами важко переоцінити. Також він зазначив, 
що жодних фактів зловживань або некоректної поведінки у цьому листі не було 
наведено. Президент Лагур запевнив присутніх, що усі дії пана Зукіна були 
погоджені із ним та відбувалися у рамках Статуту. 
Після Президента була надана можливість висловитися присутнім членам 
Президії та задати свої питання. 
 
В ході обговорення виступали: Беньямінов Г.Ф., Свєтова А.О., Москаленко Я.М., 
Імас Є.В., Ібраімова М.В., Медведєв А.О., Філіма М.Ю., Кевлич В.В., Кржевін А.А., 
Борисова О.В., Лагур С.М., Зукін Є.О., Башлаков С.В. 
 
Після обговорення Лагур С.М. запропонував визнати звинувачення проти віце-
президента та виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна такими, що не 
відповідають дійсності та безпідставними. Також запропонував пану Зукіну 
звернутися до судових органів щодо захисту ділової честі та репутації. 
Поставили на голосування  
Голосували: 
За   - 11  
Проти  - 0  
Утримались - 1 
Вирішили: Визнати звинувачення на адресу віце-президента та виконавчого 
директора Євгена Зукіна такими, що не відповідають дійсності та 
безпідставними. 
 
Президент Лагур поінформував присутніх про те, що він доведе це рішення до 
усіх адресатів та підписантів листа, а також широкого загалу. 
 
На цьому порядок денний був вичерпаний.  
 
Президент ФТУ - Лагур С.М. оголосив засідання Президії закритим. 
 
 
Голова         Лагур С.М. 
 
 
Секретар         Сосновський Ю.І. 


