
ПРОТОКОЛ 
Звітно-виборчої Конференції 

Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» 
 

Дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку                        

10 грудня 2022 року 

  

Звітно-виборча Конференція Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу 
України»  (ВГО ФТУ) скликана рішенням засідання Президії Всеукраїнської громадської 
організації «Федерація тенісу України»  (Протокол №2 від 11 жовтня 2022 року) 
 

Час проведення: 10 грудня 2022 року з 16:10 до 17:42. 

Місце проведення: Дистанційно за допомогою засобів електронного зв’язку – платформи Zoom. 

Присутні: Делегати звітно-виборчої Конференції обрані від відокремлених підрозділів та 
Президії ФТУ – 53 особи; 

Президією ВГО ФТУ затверджено квоти для відокремлених підрозділів та Президії ВГО ФТУ – 
62 особи. 

Відсутні: делегати звітно-виборчої Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії 
ФТУ – 9 осіб. 
Кількість голосів достатніх для прийняття рішень з порядку денного: 32 голоси. 

Запрошені (гості Конференції) – не було. 
 

Порядок денний: 

Процедурні питання: обрання Лічильної та Мандатної комісій Конференції, робочих органів 
(головуючого та секретаря) Конференції.   

1. Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» у 2021 
році. 

2. Звіт Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» 
за 2021 рік. 

3. Обрання Президента Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». 

4. Обрання Президії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». 

5. Обрання контрольного органу (ревізійної комісії) Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» 

6. Різне: 
- Пропозиції та побажання щодо роботи Всеукраїнської громадської організації «Федерація 
тенісу України». 
 

Процедурні питання:  

Відкрив Конференцію Виконавчий директор ФТУ Зукін Є.О. та надав слово для привітання 
Президенту ВГО ФТУ Лагуру С.М. 



Виконавчий директор ФТУ Зукін Є.О. запропонував виконати статутні вимоги, щодо обрання 
Лічильної та Мандатної комісій та Головуючого і секретаря Конференції. 

Пропозиції були наступними: 

Лічильна комісія: Кулик О.В., Шепельов Д.В., Брічек Д.М. 

Поставили на голосування. 

«За» - 50 

«Проти»  - 0  

Утрималися – 0 

Не голосували - 3 

Вирішили обрати Лічильну комісію у запропонованому складі:  

Кулик О.В., Шепельов Д.В., Брічек Д.М. 

Головою Конференції запропонували обрати: Лагура С.М. 

Поставили на голосування. 

«За» - 51  

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» - 2 

Вирішили обрати Головою Конференції - Лагура С.М. 

Секретарем Конференції запропонували обрати: Сосновського Ю.І. 

Поставили на голосування. 

«За» - 51  

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» - 2 

Вирішили обрати Секретарем Конференції: Сосновського Ю.І. 

Мандатна комісія запропонована в наступному складі: Агафонов В.І., Зукін Є.О., Карпов В.Ю. 

Поставили на голосування. 

«За» - 52 

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 



«Не голосували» - 1 

Вирішили обрати Мандатну комісію у складі: Агафонов В.І., Шувайникова В.А., Карпов В.Ю. 

Оголошена перерва для роботи Мандатної комісії з перевірки повноважень делегатів 
Конференції. 

Після перерви, делегат Шувайникова В.А. доповіла, що Мандатна комісія розподілила між собою 
ролі наступним чином: Шувайникова В.А. – голова комісії, Карпов В.Ю. – секретар комісії та 
Агафонов В.І. – член комісії. Голова Мандатної комісії Шувайникова В.А. доповіла присутнім про 
рішення Мандатної комісії визнати правомочними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Конференції – 53 делегати із 62-х затверджених рішенням Президії від 11 жовтня 2022 
року. Згідно Статуту ВГО ФТУ таке засідання має кворум та є правомочним приймати рішення з 
питань порядку денного. 

Головуючий Лагур С.М. поставив на голосування затвердження запропонованого порядку 
денного. 
Поставили на голосування. 

«За» - 52  

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» - 1 

Вирішили: Затвердити порядок денний. 

Перше питання Порядку денного: Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» у 2021 році. 

Слухали: Зукіна Є.О., який відзвітував про роботу ФТУ у 2021 році, а також частково про роботу у 
2022 році. Виступ супроводжувався презентацією про успіхи та досягнення українських 
тенісистів, про національні та міжнародні змагання, про семінари тренерів та суддів, про 
науково-практичні Конференції, розбудову тенісної інфраструктури, про співробітництво з 
засобами масової інформації, популяризацію тенісу, про співробітництво з ITF, TE та інше. 

Лагур С.М. висловив подяку Дирекції ФТУ за плідну роботу. Питань до Виконавчого директора 
Зукіна Є.О. від делегатів конференції не було. 

Поставили на голосування. 
«За» - 52 

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» – 1 

Вирішили: Затвердити звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація 
тенісу України» за 2021 рік. 

 



 

Друге питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» за 2021 рік. 

Слухали: Голову Ревізійної комісії Карпова В.Ю., який доповів Конференції про результати 
перевірки фінансової діяльності Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу 
України» за 2021 рік. Він зачитав резолютивну частину протоколу Ревізійної комісії про визнання 
фінансової діяльності організації задовільною та про відсутність порушень. Під час оголошення 
звіту делегатам демонструвалися слайди з фінансовими показниками двох юридичних осіб: ВГО 
«Федерація тенісу України» та ТОВ «Теніс-Україна», що є власністю ВГО «Федерація тенісу 
України». 

Поставили на голосування. 
«За» - 53 

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» – 0 

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік. 

Третє питання порядку денного: Обрання Президента Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України». 

Слухали: Зукіна Є.О., який доповів про надходження єдиної заяви до Виконавчої дирекції 
Федерації на посаду Президента ВГО «Федерація тенісу України», суб’єкт висування – 
відокремлений підрозділ ВГО «Федерація тенісу України» у місті Києві. 

Слово надано Президенту ФТУ Лагуру С.М.  

Лагур С.М. висловив розчарування відсутністю інших кандидатур та своє бачення розвитку 
українського тенісу та Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» на 
майбутні п’ять років.  

Поставили на голосування кандидатуру Лагура С.М. на пост Президента Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація тенісу України». 

 
«За» - 50 

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» – 3 

Вирішили: Обрати Президентом Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу 
України» - Лагура С.М. 

Четверте питання Порядку денного: Обрання нового складу Президії Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація тенісу України». 

Слухали: Лагура С.М., який висловив подяку усім хто зміг взяти участь у конференції та 
проголосував за його кандидатуру. Президент Лагур запропонував конференції обрати 
наступний склад Президії на новий термін: 



 

Башлаков Сергій В'ячеславович 

Гуменюк Ігор Миколайович 

Зукін Євген Олександрович 

Імас Євгеній Вікторович 

Кожем'якін Андрій Анатолійович 

Москаленко Ярослав Миколайович 

Борисова Ольга Володимирівна 

Ібраімова Марина Василівна 

Кевлич Всеволод Всеволодович 

Комар Андрій Іванович 

Кржевін Анатолій Абрамович 

Медведєв Андрій Олегович 

Мельник Ростислав Леонідович 

Сосновський Юрій Ігорович 

Філіма Михайло Юрійович 

Поставили на голосування. 

«За» - 51 

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» – 2 

Вирішили: затвердити Президію у наступному складі: 

Башлаков Сергій В'ячеславович 

Гуменюк Ігор Миколайович 

Зукін Євген Олександрович 

Імас Євгеній Вікторович 

Кожем'якін Андрій Анатолійович 

Москаленко Ярослав Миколайович 

Борисова Ольга Володимирівна 



Ібраімова Марина Василівна 

Кевлич Всеволод Всеволодович 

Комар Андрій Іванович 

Кржевін Анатолій Абрамович 

Медведєв Андрій Олегович 

Мельник Ростислав Леонідович 

Сосновський Юрій Ігорович 

Філіма Михайло Юрійович 

Четверте  питання порядку денного: Обрання контрольного органу Всеукраїнської громадської 
організації «Федерація тенісу України» 
- Слухали: Зукіна Є.О., який запропонував обрати Ревізійну комісію на новий строк 
повноважень Президента та Президії ФТУ у складі: Карпова В.Ю. (Голова Ревізійної комісії), 
Агафонова В.І (Член Ревізійної комісії), Беньямінова Г.Ф. (Член Ревізійної комісії). 

Поставили на голосування. 

«За» - 49 

«Проти»  - 0  

«Утрималися» – 0 

«Не голосували» – 4 

Вирішили: затвердити Ревізійну комісію у запропонованому складі: Карпова В.Ю. (Голова 
Ревізійної комісії), Агафонов В.І (Член Ревізійної комісії ), Беньямінов Г.Ф. ( Член Ревізійної 
комісії).  

- П’яти  питання порядку денного: Різне. Пропозиції та побажання щодо роботи 
Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України». 
 

Слухали: Імаса Є.В. який поздоровив Лагура С.М. з переобранням на посаду Президента ФТУ та 
звернув увагу присутніх на розвиток студентського та учнівського спорту в Україні та залучення 
тенісу до цього руху. Також він проінформував присутніх про створення кафедри кібер-спорту на 
базі Національного університету фізичного виховання та спорту України та перспективи розвитку 
кібер-тенісу у світі. 

Інформацію прийнято до уваги. 

Слухали: Кожем’якіна А.А. який поздоровив Лагура С.М. з переобранням на посаду Президента 
ФТУ та звернув увагу присутніх делегатів на активну роботу Комітету Верховної Ради з питань 
молоді та спорту, який Кожем’якін А.А. очолює щодо персональних санкцій направлених проти 
найбільш одіозних російських атлетів, які підтримують військові дії проти України. Подякував 
керівництву ВГО ФТУ за непохитну підтримку територіальної цілісності та протидії Росії та Білорусі 



через відсторонення їхніх національних федерацій тенісу зі складу Міжнародної та Європейської 
федерацій тенісу. 

Інформацію прийнято до уваги. 

Слухали: Панченка О.П., який попросив Президента та керівництво ФТУ більше звернути увагу на 
розвиток регіонів. 

Інформацію прийнято до уваги. 

Слухали: Ханюкову О.В., яка висловила велику подяку за сприяння тенісистам під час перших 
місяців війни. Також вона розповіла про свою участь у програмі WISH для жінок-лідерів, яка була 
підтримана ВГО ФТУ. Загалом, на думку Ханюкової О.В., дуже позитивним є зосередженість ВГО 
ФТУ на освіті тренерів, що дає їм додаткову мотивацію вдосконалюватися. 

Зукін Є.О., повідомив присутнім, що пані Ханюкова О.В. за ініціативи ITF та ФТУ бере участь від 
України у освітній програмі Олімпійської солідарності - WISH (Women is sport high performance 
pathway). Яка надає жінкам-тренерам освітню програму для роботи з елітними атлетами.  

Зукін Є.О., подякував усім виступаючим за змістовні пропозиції та подякував за високу оцінку 
роботи ФТУ. Він доповів присутнім про присудження членам ФТУ відразу двох нагород 
Міжнародної федерації тенісу “For services to the game”. Їх отримали: Президент ВГО ФТУ – Сергій 
Лагур та голова тренерського комітету ФТУ – Марина Ібраімова. 

Головуючий Лагур С.М. подякував присутнім за участь у конференції. Висловив впевненість, що 
незважаючи на війну, український теніс вистоїть та стане ще сильнішим після нашої перемоги 
саме завдяки сьогоднішній роботі кожного члена ФТУ на своєму місці. 

Головуючий на Конференції, Президент ВГО ФТУ Лагур С.М. оголосив звітно-виборчу 
Конференцію ВГО ФТУ закритою із вирішенням усіх питань порядку денного. 

 

 Головуючий звітно-виборчої Конференції   ______________   Лагур С.М. 

 

Секретар звітно-виборчої Конференції ______________  Сосновський Ю.І. 


