
 

ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ 

  
   

До ____ВП ГО ВФУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ»___   
назва відокремленого підрозділу ВФУ (територіальної Федерації)  

  

від  _____________________________________________________ 

       _____________________________________________________   

 _____________________________________________________   

дата народження _________________________________________  

адреса __________________________________________________   

 контактний телефон _______________________________________ 

 контактний Email ______________________@__________________   

спортивне звання _________________________________________   

яхтова кваліфікація ________________________________________   

соціальний стан ____________________________________________   

  

ЗАЯВА  
  

Прошу прийняти мене в члени Вітрильної федерації України через  

 ____ВП ГО ВФУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ»_____________    
назва відокремленого підрозділу ВФУ (територіальної Федерації)  

Із Статутом ВФУ ознайомлений, згоден додержувати вимог цього статуту та інших 

регламентуючих документів ВФУ  

  

  

  

«______»________________20___р.             ______________________   
 підпис   

  
 

 

 

 

 

 

2018 р. Форма ВФУ №31А                                                        Заява про вступ до ВФУ – НПО – члена WS  
  

  



Пояснення щодо заповнення Заяви. 
Необхідність заповнення ( переоформлення) Заяви виникла у зв’язку з створенням 

Відокремленого Підрозділу Громадського Об’єднання ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ у 

місті Києві «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ»  рішеням Ради ВФУ від 19 

грудня 2018р. протокол № 38(3-2018) 

1) Деякі абзаци з протоколу Ради ВФУ : 

Президія ВФУ (протокол No 04-2018 від 25.09.18, п.5), розглянула і винесла ухвалу щодо 

питання про створення відокремленого підрозділу ГО ВФУ у м. Києві, яке має відповідати 

чинному законодавству України і Статуту ВФУ.  

На початку грудня 2018 р у м.Києві, у відповідності до чинного законодавства України, 

пройшли збори щодо створення відокремленого підрозділу. Такі ж збори відбулися у 

Миколаївський області.  

Зазначені підрозділи створено згідно з «Положенням про відокремлений підрозділ ГО ВФУ», 

яке було затверджено Радою ВФУ (протокол No 36 (1-2018), від 24.03.18) 

Надано протоколи зборів членів ГО ВФУ у м. Києві та Миколаївській області, про їх створення.  

надані Положення про ці відокремлені підрозділи, та подано кандидатури на посади Голів 

відповідних Відокремлених підрозділів ВФУ.  

Надані документи відповідають вимогам чинного законодавства та Статуту ВФУ. 

 

P.S. Згідно Конституції WS невизнана національною повноважною організацією - ВФУ стороння 

організація, якою є КФВС, не має повноважень культивувати вітрильний спорт, організовувати 

та проводити змагання. заяви про вступ до цієї організації втратили чинність. Їх просто треба 

переоформити. 
 

 

2) Написання Заяви не означає повторний вступ до членства у ВФУ та не означає 

сплати Вступного внеску а лише сплачується щорічний внесок для осіб що вже 

сплачували вступні внески. Та за цими Заявами буде оновлена база членів ВФУ та 

КМВФ. 

 

3) При заповненні Заяви використовуйте шаблон (стор.1) з назвою відокремленого 

підрозділу (ВП ГО ВФУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ» , та 

коментарі до заповнення графи Яхтова кваліфікація та Соціальний стан за нижче 

наведені посилання 

 

 

яхтова кваліфікація – яхтовий капітан(судноводій вітрильного судна довжиною до 24м.), стерновий 1-го 

класу (судноводій вітрильного судна довжиною до 15м.), яхтовий стерновий 2-го класу (судноводій 

вітрильного судна довжиною до 8,5м.), яхтовий стерновий 3-го класу або юний стерновий (судноводій 

вітрильного судна довжиною до 6 м.),  

 

соціальний стан  - пенсіонер, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, державний 

службовець, військовослужбовець, підприємець, безробітний, учень, студент, служитель 

релігійної організації, особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена; 

 

4) Заповнені та підписані Заяви передати через капітанів яхт до командора яхт-

клуба, дирекцію яхт-клубу до Голови ВП ГО ВФУ «КМВФ» Григорій Г. 

+380674473683 або Євген П. +380970215563. Скановані копіЇ також можна 

переслати на електрону пошту golembievsky.g@gmail.com 


