
ПРОТОКОЛ 
Щорічної Конференції 

Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» 
 

м. Київ                                                                                         15 грудня 2018 року 

  

Щорічна Конференція Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» (ВГО ФТУ) 
скликана рішенням засідання Президії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу 
України»  (Протокол №1/17-10-2018 від 17 жовтня 2018 року)   
 

Час проведення: 15 грудня 2018 року з 13:20 до 14:45. 

Місце проведення: приміщення Національного Університету фізичного виховання і спорту України за 
адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, аудиторія 104 (зал засідань Вченої Ради). 

Присутні: Делегати Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії ФТУ – 48 осіб; 

Президією ВГО ФТУ затверджено квоти для відокремлених підрозділів та Президії ВГО ФТУ – 63 
особи. 

Відсутні: делегати Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії ФТУ – 15 осіб. 
Кількість голосів достатніх для прийняття рішень з порядку денного: 32 голоси. 

Запрошені (гості Конференції) - 14 осіб. 
 

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 2018 році. 

2. 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: Шувайникова В.А., Черненко І.М., Богуславська А.О. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голосів. 



Вирішили обрати Лічильну комісію у запропонованому складі: Шувайникова В.А., Черненко І.М., 
Богуславська А.О.  

Головою Конференції запропонували обрати: Лагура С.М. 

Секретарем Конференції запропонували обрати: Сосновського Ю.І. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голосів. 

Вирішили обрати Головою Конференції - Лагура С.М., Секретарем Конференції: Сосновського Ю.І. 

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

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голосів. 

Вирішили обрати Мандатну комісію у складі: Агафонов В.І., Зукін Є.О., Карпов В.Ю. 

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

Після перерви, делегат Зукін Є.О. доповів, що Мандатна комісія розподілила між собою ролі 
наступним чином: Зукін Є.О. – голова комісії, Карпов В.Ю. – секретар комісії та Агафонов В.І. – член 
комісії. Голова Мандатної комісії Зукін Є.О. доповів присутнім про рішення Мандатної комісії визнати 
Конференцію правомочною для прийняття рішень з питань порядку денного. На Конференцію 
прибули 48 делегатів із 63-х затверджених рішенням Президії від 17 жовтня 2018 року. Згідно Статуту 
ВГО ФТУ таке засідання має кворум та є правомочним приймати рішення з питань порядку денного. 

Відбувся обмін тимчасових посвідчень на мандати делегатів Конференції. 
 
Головуючий Лагур С.М. поставив на голосування затвердження запропонованого порядку денного. 
Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голосів. 

Вирішили: Затвердити порядок денний. 

Перше питання Порядку денного: Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації 
«Федерація тенісу України» у 2018 році. 

Слухали: Зукіна Є.О., який доповів про роботу ВГО ФТУ у 2018 році, його виступ супроводжувався 
презентацією про успіхи та досягнення українських тенісистів, про національні та міжнародні 
змагання, про семінари тренерів та суддів, про науково-практичні Конференції, про співробітництво 
з засобами масової інформації, популяризацію тенісу, про співробітництво з ITF, TE, 
Мінмолодьспортом, Національним Олімпійським комітетом, Науково-дослідницьким інститутом при 
Національному Університеті фізичного виховання та спорту України, також про відкриті заняття 
тенісом в загально-освітніх школах України у 2018 році. 



Після виступу Зукіна Є.О., для оголошення звіту Ревізійної комісії був запрошений голова Ревізійної 
комісії Карпов В.Ю. Він доповів присутнім про перевірку Ревізійною комісією діяльності ВГО ФТУ за  3 
квартали 2018 року та оголосив відповідний протокол Ревізійної комісії. Порушень у діяльності ВГО 
ФТУ за 3 квартали 2018 року не виявлено. 

Головуючий Лагур С.М. запропонував делегатам затвердити звіт Ревізійної комісії та визнати роботу 
ВГО ФТУ у 2018 році – задовільною. 

Поставили на голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голоси. 

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ФТУ за 3 квартали 2018 року та визнати роботу ВГО 
ФТУ - задовільною. 

Друге питання порядку денного 

 
Слухали: Зукіна Є.О., який запропонував, у зв’язку із запитом відокремленого підрозділу ФТУ у 
Одеській області, ліквідувати юридичну особу – «Осередок ФТУ в Одеській області». Поставили на 
голосування. 

Одноголосно – «За» - 48 голоси. 

Вирішили: ліквідувати юридичну особу «Осередок ФТУ у Одеській області». 

Головуючий Лагур С.М. подякував присутнім за плідну роботу та висловив надію на докладання 
спільних зусиль щодо розвитку українського тенісу у майбутньому та запросив усіх на новорічний 
гала-вечір. 

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

 

 Головуючий Конференції  -   ______________   Лагур С.М. 

 

Секретар Конференції  -   ______________  Сосновський Ю.І. 


