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Членство у Федерації тенісу України (витяг із Статуту) 

 
ІІІ. Членство у Федерації 
3.1. Федерація будується на засадах індивідуального членства. 
3.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 
14 років, визнають і дотримуються Статуту Федерації, сплачують вступні та членські 
внески, активно сприяють діяльності Федерації. 
3.3. Прийом в члени Федерації здійснюється на підставі особистої письмової заяви 
відповідно до порядку, встановленого Положенням про членство у Федерації, 
затвердженого Президією Федерації. 
3.4. Членство у Федерації може бути припинене внаслідок: 
1) особистої письмової заяви до Президії Федерації; 
2) виключення з Федерації за: 
- дії, несумісні з її Статутом; 
- дії та рішення, що порушують законодавство України; 
- порушення статуту, регламенту Міжнародної тенісної федерації (ITF) та 
Європейської тенісної федерації (ТЕ); 
3) невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Федерації та її 
відокремлених підрозділів; 
4) діяльності або бездіяльності, що дискредитує Федерацію чи наносить їй шкоди, 
призводить до підриву міжнародної, регіональної репутації тенісу, пляжного тенісу та 
тенісу на візках, авторитету та престижу Федерації; 
5) визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності; 
6) смерті члена Федерації. 
3.5. Членство у Федерації може бути призупинене за рішенням Президії чи Конференції 
Федерації. 
3.6. Порядок припинення членства встановлюється Положенням про членство у 
Федерації, затвердженим Президією Федерації. 
3.7. Федерація має почесне членство. Порядок набуття почесного членства 
встановлюється Положенням про членство у Федерації, затвердженим Президією 
Федерації. 
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ІV. Права та обов’язки членів Федерації 
4.1. Права та обов’язки членів Федерації реалізуються в порядку, визначеному цим 
Статутом. 
4.2. Кожен член Федерації має право: 
1) брати безпосередню участь у діяльності Федерації; 
2) виходити із складу представників одного відокремленого підрозділу та входити до 
складу іншого за рішенням останнього; 
3) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя 
Федерації до ухвалення рішення статутними органами Федерації; 
4) балотуватися в будь-який виборний орган Федерації (громадяни, які не є членами 
Федерації не мають права балотуватися на будь-яку виборну посаду, в тому числі не 
можуть бути делегатами Конференції); 
5) отримувати інформацію із загальних питань діяльності Федерації; 
6) подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Федерації. Усі органи і 
керівні особи Федерації та її організації зобов'язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції 
членів Федерації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання, на своєму 
найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника — 
письмову); 
7) брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або пропозицій, 
заяв, апеляцій; 
8) підтримувати Федерацію, захищати її честь, гідність, права та законні інтереси; 
9) вільно виходити із Федерації за власною письмовою заявою; 
10) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів управління Федерації 
шляхом подання відповідної скарги/заяви до Ревізійної комісії (ревізора). 
4.3. Кожен член Федерації зобов’язаний: 
1) неухильно дотримуватись у своїй діяльності положень цього Статуту, нормативних та 
регламентних документів Федерації, статутів Міжнародної тенісної федерації (ITF) та 
Європейської тенісної федерації (ТЕ), рішень їхніх органів, офіційних Правил гри; 
2) дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм 
моралі та ділової конструктивної критики; 
3) виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції; 
4) брати участь у роботі відокремленого підрозділу Федерації; 
5) сплачувати вступні та членські внески; 
6) постійно сприяти реалізації мети і завдань Федерації; 
7) дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, 
передбачених регламентними документами Федерації, Міжнародної тенісної федерації 
(ITF) та Європейської тенісної федерації (ТЕ). 
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