
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ 

 

 

м. Суми                                                                                        19 грудня 2019 року 

 

Загальний склад:14 

Присутні: Тищенко І.М., Філоненко А.А., Четвертак О.Б., Самодай В.І., Щетинін 

С.Ю., Кулініч О.М., Стасенко С.В., 

 

Члени комісії: Касай П.О., Шуть Д.С., Шмалько Ю.Г., Рибалка Ю.О., Кобезський 

В.В., Ковальчук А.В., Тимчак С.О. не змогли бути присутніми на засіданні . До комісії 

додаються листи про те, що Касай П.О., делегує право свого голосу Самодаю В.І., 

Шмалько Ю.Г. делегує право свого голосу Кулінічу О.М., Рибалка Ю.О. делегує право 

свого голосу Щетиніну С.Ю., Кобезський В.В. делегує право свого голосу Філоненку 

А.А., Ковальчук А.В. делегує право свого голосу Самодаю В.І., Шуть Д.С. делегує право 

свого голосу Четвертаку О.Б., Тимчак С.О. не був присутнім на  засідання комісії 

волейболу пляжного. 

 

На засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ присутні 7 членів та додаються 6 

голосів від членів комісії. Засідання вважається повноважним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки Всеукраїнських змагань з волейболу пляжного серед дорослих 

2019 року в приміщенні.  

Доповідач: Щетинін С.Ю. 

2.  Про календар заходів на зимовий сезон та перспективи літнього сезону. 

Доповідач: Самодай В.І. 

3. Обговорення питання про розподіл коштів із державного бюджету на 2020 рік, 

виділених на волейбол пляжний ГО ФВУ. 

Доповідач: Четвертак О.Б. 

4. Про плани збірної та затвердження складу збірних команд України з волейболу 

пляжного. 

Доповідач: Кулініч О.М. 

5. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного 

Слухали: Щетиніна С.Ю. про підсумки Всеукраїнських змагань з волейболу 

пляжного серед дорослих 2019 року в приміщеннях: було проведено два тури та  

20 – 22 грудня проводяться  фінальні змагання, де беруть участь 16 чоловічих команд та 

10 жіночих. Ці змагання не дають очок для областей, тому не всі тренери привозять свої 

команди.  

Ухвалили: Змагання пройшли на високому рівні. 

 

 



 

По другому питанню порядку денного 

Слухали: Самодая В.І. про затвердження проекту календаря зимових змагань із 

волейболу пляжного (січень – квітень) серед юнаків та дівчат до 15 років, до 17 років. 

Чемпіонат України зимових змагань серед юнаків та дівчат до 19 років в зимовий період  

запропоновано не проводити, у зв’язку з тим що в вересні  2020р. буде проходити 

чемпіонат світу U-19. Перед ЧС буде проводитись ЧУ серед юнаків та дівчат до 19 років. 

Виступили: розпочати Чемпіонату України серед дорослих у закритому приміщені 

на піску з двух турів (лютий – березень). 

Виступили: досягнуто попередня домовленість про проведення Фіналу ЧУ або 

Кубку України в м. Южному. 

Виступили: внести доповнення у регламент відповідно нарахування очок по 

областям, та подати на затвердження до Міністерства молоді та спорту в строки.  

Виступили: з пропозицією ЧУ до 22 років провести в квітні як відбір на Чемпіонат 

Європи, який буде проходити в червні місяці. 

Ухвалили: строки та міста проведення зимових змагань із волейболу пляжного 

(січень – квітень) серед юнаків та дівчат до 15 років, до 17 років. До 19 років не проводити 

у цьому році.  Підготовити регламент ЧУ серед дорослих у закритому приміщені на піску  

два тури (лютий – березень), гранична кількість команд основної сітки – 32. Щетиніну 

С.Ю. доопрацювати регламенти відносно вводу команд в основну сітку з кваліфікації та 

подати на затвердження. До 22 років провести в квітні як відбір на Чемпіонат Європи.  

 

По третьому питанню порядку денного 

Слухали: Четвертака О.Б. про виділення коштів  із державного бюджету на 2020 

рік по Міністерству молоді та спорту в розмірі 3,9 мільйонів гривень на волейбол 

пляжний. 

Ухвалили: розподілити кошти з початку на світові тури які будуть давати 

результат олімпійського рейтингу для участі у ХХХII  літніх Олімпійських іграх у м. 

Токіо (Японія), та на підготовку до Континентального Кубку.  

По четвертому питанню порядку денного 

Слухали: Кулініча О.М. про плани національної збірної України на 2020рік., та 

розподіл ставок між членами збірної на 2020р. Попов Сергій – 1 ставка; Гордєєв Ярослав – 

0,5 ставки; Денисенко Денис – 1; Ємельянчик Владислав – 0,5; Гладун Марина – 1 ставка. 

Виступили: з пропозицією розглянути ситуацію яка сталася на навчально –

тренувальних зборах з парою Махно Ірина – Махно Інна.  

Ухвалили: представлений план роботи  головного тренера національної збірної 

України по підготовки на 2020рік.  

Вирішили: ухвалити список ставок між членами збірної на 2020р. Написати листа 

про ситуацію, що склалася з парою Махно Ірина – Махно Інна в Міністерство молоді та 

спорту. Відповідальним призначити Кулініча О.М. 

Голосували: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ»-0 

 



 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

Слухали: про лист та постійні звернення до керівництва Міністерства від  Куценко 

В.В який є тренером пари збірної Махно Ірина – Махно Інна. 

 Слухали: головного тренера Кулініча О.М. про порушення пари Махно Ірина – 

Махно Інна вимог міністерства щодо підготовки та участі в міжнародних змаганнях, 

ставити питання про не залучення даних спортсменів до штату національної збірної 

України. 

Вирішили: Подати лист до Міністерства про виключення  Махно Ірина – 

Махно Інна зі штату  національної збірної України, за неявку на навчально –тренувальний 

збір. 

Голосували: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ»-1 

Виступив:  Філоненко А. А. з пропозицією провести семінар для суддів з 

волейболу пляжного, перед змаганнями Ю - 22. 

Ухвалили: провести семінар для суддів в квітні 2020р. 

 

 

 

 

 

Голова комісії  

волейболу пляжного ГО ФВУ                                              П.О. Касай 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ         Ю.Г. Шмалько 

 


