
 

                                                     ПОСТАНОВА                                            

23.12. 2021                                                                                                         м.Вінниця              
 

Засідання звітної 

Конференції Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

1. Про членів Громадської спілки «Вінницька ОАФ». Про виділення 

безповоротної матеріальної допомоги районним асоціаціям футболу у 

2022 році. 
 Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що, відповідно до рішень 

позачергової Конференції Громадської спілки від 10.09.2021 року було 

проведено консультації та надано допомогу при перереєстрації та створенню не 

тільки районних асоціацій футболу, але й асоціацій футболу територіальних 

громад.  

 На сьогоднішній день реорганізацію шляхом перетворення - зміни 

організаційно-правової форми - завершили Могилів-Подільська – голова 

Гоцуляк Михайло та Хмільницька – Голова Гричанюк Віктор районні 

асоціації футболу,  

було створено:  

Гайсинську – голова Чорномаз Вячеслав,  

Тульчинську – голова Чепернатий Сергій,  

Вінницьку – голова Мельник Олександр, 

Жмеринську – голова Шаркий Михайло районні асоціації футболу.  

 

Також було створено Асоціацію футболу Барської міської територіальної 

громади – так би мовити, першопрохідця у створені асоціації футболу 

територіальної громади – голова . 

 Наступним завданням для районних асоціацій футболу буде підписання на 

наступний рік угод про співпрацю з місцевою владою та надання членства 

осередкам футболу кожного району. 

 Також необхідно у термін до 01 березня всім бувшим районним та міський 

федераціям змінити назву та затвердити статути у новій редакції, відповідно до 

нового територіально-адміністративного устрою. 

 Головуючий нагадав про необхідність подачі Схеми про відсутність 

кінцевого бенефіціарного власника, відповідно до законодавчої бази України. 

 Гатауллін І.Ф. відзвітував про взяте зобов’язання, відповідно до рішення 

Виконавчого комітету УАФ, щодо надання постійним членам фінансової 

допомоги та зазначив, що, відповідно до рішення позачергової Конференції від 

10 вересня 2021 року шести районним асоціаціям футболу буде надано 

допомогу у сумі 30 тис. грн у поточному році на здійснення статутної 

діяльності.  

 Голова Вінницької ОАФ запропонував надати статус постійного члена 

новоствореним районним асоціаціям футболу – Гайсинській, Тульчинській, 

Вінницькій та Жмеринській.  



 

Виступаючий також запропонував надати протягом І півріччя 2022 року 

безповоротну матеріальну допомогу шести новоствореним районним 

асоціаціям футболу - на здійснення статутної діяльності – по 30000 грн; 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Взяти до відома надану інформацію. 

1.2. Прийняти до постійних членів Вінницької обласної асоціації футболу 

Громадську спілку «Гайсинська районна асоціація футболу», Громадську 

спілку «Тульчинська районна асоціація футболу», Громадську спілку 

«Вінницьку районну асоціацію футболу», Громадську спілку 

«Жмеринська районна асоціація футболу», відповідно до наданих заяв; 

1.3. Виключити зі складу постійних членів, відповідно до ст.7 Статуту 

Вінницької ОАФ та новому адміністративно-територіальному устрою 

області наступні організації: 
- "НЕМИРІВСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ У ВІННИЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ" 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛИПОВЕЦЬКА СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ "РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ" 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ" 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ" 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ " 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЯМПІЛЬСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ" 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ТЕПЛИЦЬКОГО 

РАЙОНУ» 

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІННИЦЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ 

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»  

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "КАЛИНІВСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ" 

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВІННИЦЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»  

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЖМЕРИНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» 

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» 

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ШАРГОРОДСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ» 

- ГРОМАДСЬКА СПІЛКА"КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ"  

- ПОГРЕБИЩЕНСЬКА СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАЙОННА 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ" 

- ТУЛЬЧИНСЬКА СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІСЬКА 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 

1.4. Сприяти створенню футбольних осередків в територіальних громадах 

області. 

1.5. Завершити у строк до 01 березня 2022 року перереєстрацію існуючих 

громадських об’єднань футбольного спрямування та подачу схем про 

кінцевого бенефіціарного власника.  

1.6. Зобов’язати районні асоціації футболу у І кварталі наступного року 

надати тимчасове членство осередкам футболу, які існують на території 



 

кожного району з подальшим надання постійного членства на наступних 

Конференціях; 

1.7. Використовувати затверджені модельні статути у своїй діяльності 

новоствореним та громадським об’єднанням, які будуть проводити зміну 

назви та статутів. 

1.8. Надати протягом І півріччя 2022 року безповоротну матеріальну 

допомогу шести районним асоціаціям футболу на здійснення статутної 

діяльності по 30000 (Тридцять тисяч) грн; 

1.9. Зобов’язати районні асоціації футболу надавати фінансову безповоротну 

допомогу постійним членам – асоціаціям футболу територіальних громад; 

1.10. Надавати всім громадським об’єднанням, які отримують безповоротну 

фінансову допомогу звіти про використання коштів. 

1.11. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. 

1.12. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному питанню 

Прозоровського М.П., виконавчого директора;  

1.13. Покласти контроль за виконанням постанови на Гатаулліна І.Ф., голову 

Вінницької ОАФ. 

 

2. Про звіт Вінницької обласної асоціації футболу за 2021 рік. 
Заслухавши Павленка І.М. – із Звітом про роботу об’єднання, 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Затвердити звіт про діяльність Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» за 2020 рік на трьох сторінках – додається; 

 

3. Про звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність організації з 

01.01.2021 р по 22.12.2021 р. 

Заслухавши Коваля І.Ф. із звітом Ревізійної комісії, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську 

діяльність за період з 01.01.2021 р по 22.12.2021 року – додається 

на 3 стор. 

 

4. Про нагородження футбольних фахівців, присвяченого 30-річчю 

УАФ. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., із інформацією про відзначення 30-річчя створення 

Української асоціації футболу у Національній опері України 9 грудня ц.р.  

Участь у заході взяли легенди вітчизняного футболу – Андрій Біба (капітан ФК 

«Динамо» Київ, найкращий футболіст СРСР 1966 року), Олег Блохін (володар 

Золотого м’яча 1975 року), Ігор Бєланов (володар Золотого м’яча 1986 року), 

Анатолій Дем’яненко (капітан ФК «Динамо» Київ з 1986 по 1990 роки), Олексій 

Михайличенко (Олімпійський чемпіон 1988 року), Олександр Шовковський 

(рекордсмен за кількістю матчів за ФК «Динамо» Київ, один з найбільш 

титулованих гравців Європи), гравців та тренери національних збірних команд 

України різних років.  



 

Почесними гостями церемонії стали Президент України Володимир 

Зеленський, президент УЄФА Александр Чеферін, Міністр молоді та спорту 

України Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету 

України Сергій Бубка, представники ФІФА, керівники європейських 

футбольних асоціацій та відомі футбольні функціонери. 

Під час церемонії присутні згадали найяскравіші моменти з історії українського 

футболу, відзначили легенд та тих, хто писав футбольний літопис незалежної 

України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Взяти до відома надану інформацію. 

4.2. Провести нагородження відзнаками УАФ та Вінницької 

облдержадміністрації наступних визначних футболістів, 

футбольних функціонерів, ветеранів футболу Вінниччини: 

Александренко  

Володимир Володимирович 

голова Комітету арбітрів 

Вакулко  

Богдан Іванович 

Командир військової частини 3028 

Веретинський  

Анатолій Миколайович 

Ветеран футболу, спостерігач арбітражу 

Вінницької ОАФ 

Віскер  

Олександр Володимирович 

Спостерігач арбітражу Вінницької ОАФ 

Гатауллін  

Ірек Фархатович 

Голова Вінницької ОАФ 

Джула  

Володимир Зіновійович 

Командир військової частини 3008 

Дуднік  

Олександр Васильович 

Тренер жіночої ПФК «ЕМС-Поділля» 

Жданкін  

Володимир Васильович 

Голова АК Вінницької ОАФ 



 

 

5. Різне. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про надходження заяви від 

Заболотної Вікторії Вікторівни – члена Ревізійної комісії про її припинення 

повноважень за власним бажанням. Доповідач зазначив, що відповідно до ст.. 

18 Статуту Асоціації Конференція має право припинити та обрати члена 

Заводян  

Андрій Олександрович 

Директор ДЮСШ Вінницького району 

Касанов 

Паша Намазович 

Ветеран  

Куниця 

Михайло Шмулевич 

Ветеран  

Куций  

Геннадій Григорович 

Заступник командира частини 3035 

Павленко  

Ігор Михайлович 

Заступник голови Вінницької ОАФ, 

спортивний директор  

Подолян  

Василь Васильович 

Член виконкому 

Прозоровський  

Михайло Павлович 

Виконавчий директор 

Регелюк 

Володимир Іванович 

Офіцер безпеки УАФ 

Соколовський  

Сергій Леонідович 

Начальник 24 Прикордонного загону 

ім..Героя України В.Семенова 

Татусяк  

Сергій Пилипович 

Голова ФСТ «Колос» у Він.обл. 

Циткін  

Володимир Борисович 

Футбольний функціонер,  

ветеран футболу 



 

Ревізійної комісії. А також запропонував задовольнити прохання Заболотної 

В.В. та обрати Устинову Тетяну Семенівну 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Взяти до відома надану інформацію. 

4.2. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Заболотної 

Вікторії Вікторівни; 

4.3. Обрати членом Ревізійної комісії Устинову Тетяну Семенівну, 

яка дала особисту згоду на обрання її на дану посаду. 

 

                          Головуючий                                І. ГАТАУЛЛІН 

                           

                         Секретар                                      С. ТАТУСЯК 


