ПРОТОКОЛ № 3
звітно-виборних зборів Харківського обласного центрального яхт-клубу
від 30 жовтня 2015р.
Присутні - 140 чол. (з урахуванням оформлених доручень)
Мінімально необхідна для кворуму кількість: 124 чол.
Кворум зборів є. Збори вважаються повноважними.
Голова зборів - Волковський Віталій Володимирович
Секретар зборів - Цистан Владислав Васильович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження порядку для загальних зборів.
2. Регламент ведення зборів, обрання лічильної комісії.
3. Звіт голови ради ХОЦЯК про роботу за минулий період.
4. Доповідь ревізійної комісії.
5. Обрання голови ради яхт-клубу.
6. Обрання членів ради яхт-клубу.
7. Обрання ревізійної комісії яхт-клубу.
8. Затвердження процедури голосування та строків прийняття нової редакції Статуту
ХОЦЯК.
9. Бюджет яхт-клубу та членські внески на 2016-2017 бюджетні роки.
10. Обговорення та затвердження цільової програми реконструкції системи
енергопостачання яхт-клубу.
11. Переоформлення будиночків, фактично побудованих і використовуваних членами
яхт-клубу на їх ім'я; додаткові умови переоформлення будиночків (забезпечення
збереження державного акта на землю яхт-клубу і дотримання Статуту і правил
яхт-клубу членами яхт-клубу, що мають у власності об'єкти нерухомості на
території яхт-клубу шляхом укладання договорів суперфіцію та сервітуту та їх
державної реєстрації, а також включення в договору обтяження про обов'язок
дотримання Статуту яхт-клубу і прийнятих органами управління яхт-клубу Правил
та інших рішень).
12. Заходи дисциплінарної відповідальності до членів яхт-клубу, які порушили
правила поведінки на території яхт-клубу (за заявою Акімова О.А.).
13. Різне.
• необхідність обладнання всіх будинків справними індивідуальними засобами
пожежогасіння (вогнегасниками).
• збір пропозиції та прийняття рішення про передачу в оренду (в користування)
приміщень майстерні;
• інші питання надходять по ходу ведення зборів.
Хід загальних зборів ХОЦ яхт-клубу:
1. Розгляд і затвердження повістки для загальних зборів ХОЦ яхт-клубу
30.10.2015 року.
Доповідав: Волковський В.В.
На розгляд загальних зборів членів ХОЦ яхт-клубу запропонована наступна порядок
денний:
1. Затвердження порядку для загальних зборів
2. Регламент ведення зборів, обрання лічильної комісії.

3. Звіт голови ради ХОЦЯК про роботу за минулий період.
4. Доповідь ревізійної комісії.
5. Обрання голови ради яхт-клубу.
6. Обрання членів ради яхт-клубу.
7. Обрання ревізійної комісії яхт-клубу.
8. Затвердження процедури голосування та строків прийняття нової редакції Статуту
ХОЦЯК.
9. Бюджет яхт-клубу та членські внески на 2016-2017 бюджетні роки.
10. Обговорення та затвердження цільової програми реконструкції системи
енергопостачання яхт-клубу.
11. Переоформлення будиночків, фактично побудованих і використовуваних членами
яхт-клубу на їх ім'я; додаткові умови переоформлення будиночків (забезпечення
збереження державного акта на землю яхт-клубу і дотримання Статуту і правил
яхт-клубу членами яхт-клубу, що мають у власності об'єкти нерухомості на
території яхт-клубу шляхом укладання договорів суперфіцію та сервітуту та їх
державної реєстрації, а також включення в договору обтяження про обов'язок
дотримання Статуту яхт-клубу і прийнятих органами управління яхт-клубу Правил
та інших рішень).
12. Заходи дисциплінарної відповідальності до членів яхт-клубу, які порушили
правила поведінки на території яхт-клубу (за заявою Акімова О.А.).
13. Різне.
• необхідність обладнання всіх будинків справними індивідуальними засобами
пожежогасіння (вогнегасниками).
• збір пропозиції та прийняття рішення про передачу в оренду (в користування)
приміщень майстерні;
• інші питання надходять по ходу ведення зборів.
Обговорення: змін і доповнень до порядку денному загальних зборів членів ХОЦ
яхт-клубу не надійшло.
Голосували: за - 140 голосів; проти - 0 голосів; утрималися - 0 голосів.
Рішення прийнято. Порядок денний затверджен в запропонованому складі.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів ХОЦ яхт-клубу.
Доповідав:
Волковський В.В. про необхідність обрання лічильної комісії загальних зборів для
підрахунку результатів голосування з усіх питань порядку денного загальних
зборів.
Обговорення:
Члени ХОЦ яхт-клубу висунули наступні кандидатури в лічильну комісію загальних
зборів:
1. Веретельник Юрій Вікторович
2. Гладнева Дар'я Гариевна
3. Дорош Сергій Іванович
4. Піднебесний В'ячеслав Ігорович
5. Лукашев Дмитро Вадимович
Волковський В.В. запропонував затвердити лічильну комісію загальних зборів ХОЦ
яхт-клубу в зазначеному складі.
Голосували: за - 140 голосів; проти - 0 голосів; утрималися - 0 голосів.

Рішення прийнято. Порядок денний затверджен в запропонованому складі.
3. Звіт голови Ради ХОЦЯК Волковського В.В.
Доповідав: Волковський В.В.
• За минулий період 2012-2015 р.р. ХОЦ яхт-клуб здійснював свою діяльність без
будь-яких ексцесів. Це стало можливим завдяки роботі виконавчих органів у чіткій
відповідності з усіма вимогами чинного законодавства України, що регламентує
сферу діяльності ХОЦ яхт-клубу, а також тісної співпраці з органами місцевого
самоврядування та всіма організаціями та інстанціями, з якими ХОЦ яхт-клуб має
взаємини при здійсненні своєї діяльності.
• Вирішено питання дооформлення земельної ділянки яхт-клубу і внесення його в
базу державного земельного кадастру, що в свою чергу, чітко зафіксувало
координати земельної ділянки яхт-клубу та організаційно-правову форму
використання його громадською організацією. Також це дозволяє надалі виробляти
оформлення та узаконення нерухомості; передачу об'єктів у користування та у
власність і всі види нотаріального оформлення; будівництво та узаконення нових
об'єктів.
• Паралельно (як і обіцялося на минулому зібранні), вирішено питання приєднання
земельної ділянки «трикутника» до загального ділянці ХОЦ яхт-клубу.
• Оформлено право власності яхт-клубу на майстерні та водонапірну башту як
повноцінні об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності яхт-клубу.
• Проведена топогеодезична зйомка та інвентаризація землі і будівель яхт-клубу;
зроблена схема всіх мереж яхт-клубу.
• Реєстрація яхт-клубу як бази маломірних суден в УМРІ, що в свою чергу дозволяє
яхт-клубу здійснювати свою діяльність відповідно до Наказами Мінтрансу,
регулюючими сферу діяльності баз стоянок маломірних суден та встановлювати
відповідний режим на території яхт-клубу, в тому числі і встановлювати
спеціальний режим доступу на територію яхт-клубу.
• Закриття території яхт-клубу від сторонніх і тестове введення пропускного
режиму, що, у свою чергу, понесло за собою певні скарги та перевірки з боку
контролюючих органів, у тому числі з природоохоронною прокуратурою та
обласною прокуратурою, сільрадою та РДА, однак ці проблеми були вирішені
відповідно до чинного законодавства України, і надалі, якщо будуть періодично
виникати, також підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.
• Прокладання проводів і дозакупки обладнання для запуску електричних воріт, які
багато років яхт-клуб не міг ввести в експлуатацію. Це є першим етапом для
подальшого впровадження системи електронного контролю доступу і
відеоспостереження.
• Безкоштовне зберігання крейсерських яхт, швертботів, парусних суден на
території яхт-клубу для членів яхт-клубу. Дана міра покликана стимулювати
заняття вітрильним спортом для членів яхт-клубу і активну участь у спортивному
житті яхт-клубу і Вітрильної федерації Харківської області.
• Підсипка будівельним боєм ділянок внутрішніх доріг яхт-клубу, найбільш
схильних до розмивання. Робота проводилася спільними зусиллями з членами яхтклубу.
• Запущено сайт яхт-клубу, завдяки чому є можливість для членів яхт-клубу
отримувати необхідну інформацію і викачувати всі необхідні документи, платіжні
квитанції і т.д. через Інтернет.
Обговорення звіту голови: Під час обговорення звіту, членами яхт-клубу був
заданий ряд питань інформаційного характеру, а також питання, пов'язані з

оформленням земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна. За даними питань
голова ХОЦ яхт-клубу дав необхідні роз'яснення та додаткову інформацію.
Після обговорення надійшла пропозиція з залу звіт голови яхт-клубу прийняти.
Голосували: за - 140 голосів; проти - 0 голосів; утрималися - 0 голосів.

4. Звіт ревізійної комісії.

1)
2)
3)
4)
5)

Виступав: голова ревізійної комісії Акімов О.А.
Свою доповідь Акімов О.А. почав з проблем у внутрішніх електромережах яхтклубу і повідомив що є перевантаження по фазах що в свою чергу призводить до
перевантаження лінії і перегріву пакетних запобіжників, у зв'язку з чим необхідно
провести поточний ремонт і заміну деяких ділянок кабелю.
Також голова ревізійної комісії повідомив зборам що через стислих термінів під
час підготовки до загальних зборів йому не було надано докладні первинні
документи для перевірки. Акімов О.А. оголосив список того що було надано:
18.08.15 Таблиця споживання і здачі членських внесків за спожиту електроенергію
членами ХОЦЯК з 1.06.12р. по 20.07.15р. (із зазначенням кожного члена ХОЦЯК).
18.08.15 Таблиця мобільних телефонів членів ХОЦЯК.
27.10.15 Підсумкові загальні цифри збору та витрати членських внесків
за 2012-2015 р.р.
27.10.15 Уся таблиця збору членських внесків ХОЦЯК за 2012-2015 р.р. (вказано
кожен внесок)
27.10.15 Таблиця витрати господарської частини витрат ХОЦЯК за 2012-2015 р.р.
(дата, сума, призначення кожного платежу).
Акімов О.А. додав що у нього залишився ряд питань які він планує вивчити, після чого
відзвітує перед членами яхт-клубу на наступному загальним зборах ХОЦЯК.
Виступив член яхт-клубу Маслов В.В. і запропонував визнати роботу голови ревізійної
комісії Акімова О.А. незадовільною.
Після обговорення звіту ревізійної комісії, з урахуванням пропозицій членів яхт-клубу,
винесли на голосування наступне: доопрацювати звіт ревізійної комісії з
урахуванням всієї додаткової інформації та роз'яснень, які надасть голова ХОЦ яхтклубу і відзвітувати на наступних загальних зборах ХОЦЯК.
Голосували: за - 140 голосів; проти - 0 голосів; утрималися - 0 голосів.

5. Обрання голови ради яхт-клубу.
З даного питання спочатку виступив Волковський В.В., який поінформував
присутніх про те, що у зв'язку з переходом на іншу роботу і неможливістю
суміщати її з посадою Голови ради яхт-клубу, на зборах Ради яхт-клубу, яке
пройшло 07.10.2015 року , він добровільно склав свої повноваження Голови ради
яхт-клубу. У період з 08.10.2015 року до обрання нового Голови ради яхт-клубу,
повноваження голови ради яхт-клубу, згідно рішення ради яхт-клубу від 07.10.2015
року, виконував секретар ХОЦ яхт-клубу Цистан В.В. З тієї ж причини,
Волковський В.В. не планує виставляти свою кандидатуру на розгляд загальних
зборів в якості кандидата на посаду Голови ради ХОЦ яхт-клубу.

Волковський В.В. запропонував членам яхт-клубу висунути кандидатів на посаду
Голови ради ХОЦ яхт-клубу.
У кандидати в голови ради ХОЦ яхт-клубу були зареєстровані такі кандидати:
1. Акімов Олег Аркадійович
2. Білокінь Валентин Борисович
3. Ісаков Юрій Станіславович
4. Сухонос Юрій Степанович
5. Цистан Владислав Васильович
Самовідводів від цих кандидатів на посаду голови ради ХОЦ яхт-клубу не
надходило.
Волковський В.В. надав слово всім кандидатам (в алфавітному порядку) на посаду
голови ради ХОЦ яхт-клубу для представлення своєї програми.
Виступали з поданням своєї програми дій на посаді голови ради ХОЦ яхтклубу:
1. Акімов О.А.
2. Білоконь В.Б.
3. Ісаков Ю.С.
4. Сухонос Ю.С.
5. Цистан В.В.
Голова зборів оголосив про необхідність вибрати лічильну комісію для підрахунку
голосів на виборах голови ради ХОЦ яхт-клубу.
У лічильну комісію були висунуті наступні кандидати:
1. Веретельник Ю.В.
2. Гладнева Д.Г.
3. Дорош С.І.
4. Піднебесний В.І.
Також надійшла пропозиція з залу лічильну комісію по виборах голови ради ХОЦ
яхт-клубу у складі 4-х осіб, персонально - у складі, зазначеному вище. Головою
лічильної комісії по виборах голови ХОЦ яхт-клубу запропоновано затвердити
Дороша С.І.
Питання поставлене на голосування.
Голосували: за - 140 голосів; проти - 0 голосів; утрималися - 0 голосів.
Прийнято рішення затвердити лічильну комісію у кількості 4-х осіб, у складі:
1.
2.
3.
4.

Веретельник Ю.В.
Гладнева Д.Г.
Дорош С.І.
Піднебесний В.І.

Головою лічильної комісії вирішено затвердити Дороша С.І.
Підготовлено талони та скринька для таємного голосування за кандидатуру Голови
ради ХОЦ яхт-клубу.
Голова зборів оголосив процедуру таємного голосування відкритою.
Після голосування членами яхт-клубу, Голова зборів оголосив процедуру
голосування закритою і доручив лічильної комісії провести підрахунок результатів
голосування.

Голова лічильної комісії оголосив наступні результати таємного голосування за
претендентів на посаду голови ради ХОЦ яхт-клубу:
Акімов О.А. - 8
Білоконь В.Б. - 17
Ісаков Ю.С. - 7
Сухонос Ю.С. - 31
Цистан В.В. - 76
Разом: 139 голосів
1 член яхт-клубу - не голосував за нез'ясованих причин.
За результатами голосування, на посаду Голови ради ХОЦ яхт-клубу, обраний
Цистан Владислав Васильович.
6. Обрання членів ради яхт-клубу.
Голова зборів з даного питання повідомив, що члени ХОЦ яхт-клубу повинні
визначити кількісний склад ради яхт-клубу, а потім вибрати членів ради ХОЦ яхтклубу.
Було запропоновано сформувати раду яхт-клубу з 9 чоловік. Після обговорення, ця
пропозиція була поставлена на голосування.
Голосували: за - 136, проти - 0, утрималися - 4.
Прийнято рішення затвердити кількісний склад ради ХОЦ яхт-клубу в кількості 9
чоловік.
Голова запропонував членам яхт-клубу висувати кандидатури членів ради яхтклубу.
Всього було висунуто 14 кандидатів у раду яхт-клубу.
У зв'язку з тим, що висунуто більшу кількість кандидатів у раду яхт-клубу, було
запропоновано голосувати персонально за кожну кандидатуру.
Голова оголосив голосування персонально по кожній кандидатурі.
Лічильна комісія оголосила список кандидатів у раду яхт-клубу:

1. Акімов О.А.
2. Білоконь В.Б.
3. Веретельник Ю.В.
4. Волковський В.В.
5. Грабар А.Н.
6. Ісаков Ю.С.
7. Кальченко С.Н.
8. Кравцов В.М.
9. Потапов В.Ю.
10. Савченко В.І.
11. Сухонос Ю.С.
12. Форсюк П.А.
13. Фролов Д.Є.
14. Чібаров В.В.

Таким чином, до ради яхт-клубу обрано такі члени яхт-клубу:
1. Білоконь В.Б.
2. Веретельник Ю.В.
3. Волковський В.В.
4. Ісаков Ю.С.
5. Кальченко С.Н.
6. Кравцов В.М.
7. Савченко В.І.
8. Фролов Д.Є.
9. Чібаров В.В.
7. Обрання ревізійної комісії ХОЦ яхт-клубу.
Голова зборів з даного питання повідомив, що члени ХОЦ яхт-клубу повинні
визначити кількісний склад ревізійної комісії яхт-клубу, а потім вибрати членів
ревізійної комісії ХОЦ яхт-клубу.
Було запропоновано сформувати ревізійну комісію яхт-клубу з 4 чоловік. Після
обговорення цю пропозицію було поставлено на голосування.
Голосували: за - 133, проти - 2, утрималися - 5.
Прийнято рішення затвердити кількісний склад ревізійної комісії ХОЦ яхтклубу в кількості 4 чоловік.
Голова запропонував членам яхт-клубу висувати кандидатури членів ревізійної
комісії яхт-клубу. Всього було висунуто 4 кандидата в ревізійну комісію яхт-клубу:
1. Акімов О.А.
2. Гладнева Д.Г.
3. Дорош С.І.
4. Свєтік В.Д.
Голова зборів поставив на голосування питання формування ревізійної комісії яхтклубу в кількості 4 людини, в персональному складі, зазначеному вище.
Голосували: за - 133, проти - 2, утрималися - 5.
Обрана ревізійна комісія ХОЦ яхт-клубу в кількості 4 людини в наступному
складі:
1. Акімов О.А.
2. Гладнева Д.Г.
3. Дорош С.І.
4. Свєтік В.Д.
8. Затвердження процедури голосування та строків прийняття нової редакції
Статуту ХОЦЯК.
Голова зборів повідомив членам яхт-клубу про необхідність внесення змін до
статуту ХОЦ яхт-клубу у зв'язку з тим, що чинна редакція статуту, прийнята понад
10 років тому, на даний момент не відповідає положенням чинного законодавства
України. Крім того, чинна редакція статуту не враховує специфіки роботи яхтклубу і умов членства в яхт-клубі на даний момент.
Необхідність внесення змін до Статуту ХОЦ яхт-клубу обговорювалася на
минулому загальних зборах ХОЦ яхт-клубу. Після цього була розроблена нова

редакція Статуту яхт-клубу і запропонована до обговорення всім членам яхт-клубу
шляхом опублікування на сайті яхт-клубу sailing.kh.ua в 2012 році. Членам яхтклубу було запропоновано вносити свої зауваження, коригування та доповнення до
проекту статуту, для подальшого розгляду радою яхт-клубу і врахування при
прийнятті нової редакції статуту. За даний період ніяких зауважень і пропозицій
щодо нової редакції статуту зафіксовано не було.
У зв'язку з великим обсягом інформації і важливих для подальшої діяльності яхтклубу положень Статуту, головою було внесено пропозицію затвердити нову
редакцію Статуту яхт-клубу шляхом заочного голосування (методом опитування із
застосуванням опитувальних листів).
Від членів яхт-клубу надійшла пропозиція затвердження нової редакції Статуту
перенести на наступне загальні збори яхт-клубу, яке планується на початок 2016
року; твердження провести за звичайною процедурою на загальних зборах.
Після обговорення даного питання, члени яхт-клубу прийшли до висновку про
доцільність прийняття нової редакції статуту на наступних загальних зборах ХОЦ
яхт-клубу за звичайною процедурою. Членам яхт-клубу запропоновано до
наступних загальних зборів (орієнтовно січень-лютий 2016) внести Раді яхт-клубу
свої доповнення, зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Статуту будьяким доступним способом. На наступних загальних зборах прийняти уточнений
Статут ХОЦ яхт-клубу.
Голосували: за - 139, утрималися - 1, проти - 0
9. Бюджет яхт-клубу та членські внески на 2016-2017 бюджетні роки.
До розгляду загальних зборів був наданий попередній проект бюджету на 20162017 рр. в друкованому вигляді. З урахуванням даних про витрати планованого
бюджету і ситуації з знеціненням курсу гривні в порівнянні з 2012 роком, для
подальшої нормальної роботи яхт-клубу виникла необхідність у підвищенні
річного членського внеску до 900 грн / рік.
Також обговорювалося питання доцільності переходу по сплаті членського внеску
з користувачів об'єктів нерухомості на території яхт-клубу з системи внесків за м2
площі будівель до системи внесків за м2 площі земельної ділянки, що
використовується конкретним членом яхт-клубу. Після обговорення даного
питання, було запропоновано перенести питання розгляду і затвердження бюджету
яхт-клубу на 2016-2017 роки; розмірів внесків; системи справляння членських
внесків - на наступне загальні збори ХОЦ яхт-клубу, яке планується на початок
2016 року.
Голосували: за - 140, утрималися - 0, проти - 0
10. Обговорення та затвердження цільової програми реконструкції системи
енергопостачання яхт-клубу.
З даного питання були вислухані пропозиції Сухоноса Ю.С. і Волковського В.В.
щодо варіантів реконструкції та оптимізації системи електропостачання ХОЦ яхтклубу.
Після обговорення даного питання, вирішено доручити Раді яхт-клубу
проаналізувати всі можливі варіанти реконструкції та оптимізації системи
електропостачання яхт-клубу; по найбільш доцільним варіантам - скласти
попередні кошториси і повторно винести дане питання на обговорення.
Голосували: за - 140, утрималися - 0, проти - 0
11. Переоформлення будиночків, фактично побудованих і використовуваних
членами яхт-клубу на їхнє ім'я.

З даного питання голова повідомив про те, що в раді яхт-клубу неодноразово
зверталися члени яхт-клубу, які мають на території яхт-клубу будиночки, фактично
побудовані ними, і зацікавлені в переоформленні документів на ці будиночки на
ім'я фактичних власників. Голова повідомив, що на даний момент вироблений
механізм можливого переоформлення даних об'єктів нерухомості на членів яхтклубу, які є фактичними їх власниками, однак при цьому в інтересах яхт-клубу
необхідно жорстко сформулювати і дотримуватися додаткові умови
переоформлення будиночків (забезпечення збереження державного акта на землю
яхт-клубу і дотримання Статуту і правил яхт-клубу членами яхт-клубу, що мають у
власності об'єкти нерухомості на території яхт-клубу шляхом укладання договорів
суперфіцію та сервітуту та їх державної реєстрації, а також включення в договору
обтяження про обов'язок дотримання Статуту яхт-клубу та прийнятих органами
управління яхт-клубу Правил та інших рішень).
Це можливо при оформленні будиночків наступним чином: при укладенні договору
купівлі-продажу (а також довгострокової оренди або безстрокового користування)
об'єкта нерухомості, одночасно в обов'язковому порядку повинен укладатися
договір суперфіцію (права забудови чужої ділянки), можливість укладання якого
передбачена Земельним кодексом України. Договір суперфіцію повинен містити в
собі положення про те, що перехід права власності на об'єкт нерухомості не є
підставою для анулювання акту постійного користування земельної ділянки яхтклубу; власники будинків, що знаходяться на території яхт-клубу, зобов'язані
дотримуватися положень Статуту і рішення керівних органів яхт-клубу, в тому
числі з оплати членських внесків; правила поведінки на території яхт-клубу;
правила користування системою енергозабезпечення яхт-клубу і т.д. При
обговоренні даного питання було вирішено доручити Голові ради яхт-клубу
доопрацювати та подати на затвердження ради проект договору суперфіцію, а після
затвердження проекту даного договору повторно винести на загальні збори яхтклубу питання про надання повноважень голові ради яхт-клубу на підписання
договорів купівлі продажу будиночків з членами яхт-клубу, а також підписання та
передачу на державну реєстрацію договорів суперфіцію та оформлення технічної
документації до них.
Голосували: за - 138, утрималися - 0, проти - 2
12. Заходи дисциплінарної відповідальності до членів яхт-клубу, які порушили
правила поведінки на території яхт-клубу (за заявою Акімова О.А.).
Слухали інформацію Акімова О.А. про загрозливий для його родини інциденті на
території яхт-клубу і про спробу застосування травматичної зброї його сусідом
Кривобок А.В., а також заяву про недотримання пункту №9 Правил поведінки на
території яхт-клубу (перебування собак на території ХОЦЯК) членом яхт- клубу
Супруном І.А.
УХВАЛИЛИ:
Винести попередження члену ХОЦ яхт-клубу Кривобок А.В. про недопущення
будь-яких протиправних дій здатних призвести до загрози життя і здоров'я людей.
Винести попередження члену ХОЦ яхт-клубу Супруну І.А. з приводу знаходження
його собаки породи лабрадор на території яхт-клубу без намордника і повідка.
Загальними зборами прийнято рішення що правопорушення пов'язані із загрозою
життю і здоров'ю людей будуть суворо каратися, аж до виключення їх ініціаторів з
членів яхт-клубу.
Інші серйозні правопорушення караються винесенням попередження, а в разі
повторного порушення виключенням з ХОЦ яхт-клубу.
Голосували: за - 139, утрималися - 0, проти - 1

13. Різне.
Заслухали інформацію голови ради про необхідність обладнання всіх будинків
справними індивідуальними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
УХВАЛИЛИ: до 1 червня обладнати всі будиночки ХОЦ яхт-клубу
вогнегасниками!
Голосували: за - 140, утрималися - 0, проти - 0
Заслухали інформацію голови ради з питання звернення члена яхт-клубу
Пантелейко Д.А. про передачу в оренду (в користування) незадіяних аварійних
приміщень майстерні.
УХВАЛИЛИ: Усім членам яхт-клубу, зацікавленим взяти в оренду (в
користування) незадіяні аварійні приміщення майстерні, протягом двох тижнів
звернутися до ради яхт-клубу з відповідною заявою. Раді яхт-клубу забезпечити
розгляд усіх заяв, що надійшли і відбір найбільш цікавого з них для яхт-клубу. У
випадку, якщо пропозицій більше не надійде, на розгляд винести заяви
Пантелейко Д.А. Після цього виробити і затвердити на засіданні ради яхт-клубу
умови передачі приміщень майстерні в оренду та підготовку всієї необхідної
документації. Дати повноваження голові ради яхт-клубу на підписання документів
про передачу приміщень майстерні в оренду (у користування) на умовах,
затверджених протоколом ради яхт-клубу.
Голосували: за - 137, утрималися - 1, проти - 2
Оголошення списку виключених і прийнятих членів ХОЦ яхт-клубу.
Згідно статуту ХОЦ яхт-клубу, прийом і виключення членів яхт-клубу
здійснюється радою яхт-клубу з подальшим затвердженням на загальних зборах
яхт-клубу. У проміжку між загальними зборами, радою яхт-клубу було прийнято
рішення про виключення з членів ХОЦ яхт-клубу, а також про прийняття в члени
ХОЦ яхт-клубу нових членів.
Виключені з членів ХОЦ яхт-клубу 7.10.15 р.
№

П.І.Б.

організація

борг

1

Андрєєв Микита Олегович

2645,00

2

1200,00

4

Бабенков Євген Петрович
Гречененко Олеся
Олександрівна
Гольтман Валерій Якович

5

Данилов Дмитро Леонідович

1200,00

6

Каплун Олег Олексійович

7

Куцин Андрій Миколайович

8

Маргосян Каріне Геннадіївна

9

Нестеренко Дмитро Іванович

10

Поляков Михайло Петрович

11

Прохоров Сергій Антонович

2400,00

12

Стаселович Геннадій Леонович

1261,40

3

3000,00
1747,70
ФЭД

1

3200,00
2150,00

2/51

3291,00
600,00

ФЭД

2400,00

За
бажанням

13

Фролов Євген Борисович

0,00

За
бажанням

14

Шульц Володимир
Миколайович

4911,2

1

15

Акімов Дмитро Олегович

1800

16

Поляков Георгій Олегович

0,00

Всього

31806,30

За
бажанням

Прийняті в члени ХОЦ яхт-клубу 7.10.15
1

Андросов Володимир Петрович

1200

крейсер

2

Бець Дмитро Михайлович

1200

крейсер

3

Воропаєв Кирило Ігорович

1200

«FD»

4

Власєнко Ігор Федорович

5

Гринь Леонід Васильович

1200

човен

6

Гук Іван Семенович

1200

«Проминь»

7

Данилов Ігор Леонідович

8

Зеленський Максим Васильович

1200

крейсер

9

Зозуля Максим Михайлович

1200

катер

10

Євтушенко Сергій Іванович

1200

човен

11

Коворотний Олексій Леонідович

1200

байдарка

12

Коршунов Юрій Віталійович

1200

«Торнадо»

13

Коханий Олексій Володимирович

1200

«FD»

14

Крісаченко Віктор Євгенович

1200

«Фінн

15

Малютін Роман Юрійович

1200

«ПД»

1200

катер

крейсер

замість брата
2/53

ФЕД

замість
Акімова Д.О.

17

Мирошниченко Михайло
Анатолійович
Перепелиця Григорій Євгенович

18

Поляков Сергій Олегович

19

Филимон Віктор Олексійович

1200

човен

20

Форсюк Петро Андрійович

1200

катер

21

Фоменко Юлія Володимирівна

22

Шульц Валентина Олександрівна

16

замість брата

«FD» «420»

замість Шульц
В.Н.

Список виключених і новоприйнятих членів затверджений загальними зборами
членів яхт-клубу.
Голосували: за - 135, утрималися - 4, проти - 1

