
20 червня 2022 року         м. Киів 

 

Протокол  засідання Виконкому ФШУ 

Присутні на засіданні:  

Президент ФШУ: В. В. Капустін (м. Київ);  

Перший віце-президент: Ю. П. Гнип (м. Київ); 

Віце-президенти: М. Я. Селезньов (м. Київ), В.О. Ковальчук                      

(м. Рівне), В.В. Пальчук (м. Київ);  

А. М. Сачук (м. Житомир) – дистанційно; 

Члени Виконкому: Я.А. Мазуренко (м. Хмельницький);  

О.Г. Товчига (м. Київ), Н.Б.Фірман (Львівська обл.);                                

А.І. Яворський (м. Київ), В.Копил (Полтавська обл..), Є.А. Чєрнов 

(Дніпропетровська обл.) - дистанційно, 

Запрошені: радник ФШУ Л.М. Боданкін (м. Київ), голова комісії 

шахів різних верств населення І.Р. Захарчук; 

голова ДЮК О.В. Мартинков (м. Краматорськ), головні тренери 

національної збірної О.В.Сулипа (м. Львів) та М.Л. Бродський (м. Харків), 

– дистанційно. 

Кворум наявний (12 членів Виконкому з 16 - ти). 

Засідання веде Президент ФШУ В. В. Капустін. Протокол веде 

виконавчий директор ФШУ Ю.П. Гнип.  

 

Порядок денний засідання Виконкому ФШУ 

1. Про вибори ФІДЕ (В.Капустін) 

2. Що до ситуації з відстороненням росіян та білорусів від 

спортивних змагань (М.Бродський, Ю.Гнип)  

3. Питання комісій (О.Товчига, О.Мартинков) 

4. Поточна робота виконавчої дирекції (робота з 

Мінмолодьспортом, проведення ЧУ та відрядження до 

міжнародних змагань – Ю.Гнип) 

5. Різне 
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Питання 1. Про вибори ФІДЕ  

Слухали: Президента ФШУ В.Капустіна про розвиток ситуації з 

виборами ФІДЕ з початку російської агресії.  Президент повідомив, що у 

своїх діях керувався Статутом, виходив з цілей необхідності реформування 

ФІДЕ що не можливе без усунення з посади президента ФІДЕ, росіянина 

А.Дворковича. 

Виступили: віце-президенти ФШУ М.Селезньов, В.Ковальчук,                

А. Сачук про те, що згідно до Статуту зовнішньополітична діяльність 

безумовно відноситься до повноважень президента ФШУ. 

 

Постановили:  

1. Повністю підтримати рішення і дії Президента ФШУ Віктора 

Капустіна щодо позиції ФШУ на виборах керівних органів ФІДЕ та 

Президента ФІДЕ. 

 

2. Надати Президенту ФШУ Віктору Капустіну всі необхідні 

повноваження  щодо подальших рішень і дій від імені ФШУ, на виборах 

керівних органів ФІДЕ та Президента ФІДЕ, виходячи з корінних інтересів 

України та ФШУ. 

 

3. Уповноважити Віце-президента ФШУ Артема Сачука у разі 

доцільності провести від імені ФШУ переговори з кандидатами в Президенти 

ФІДЕ (за винятком Дворковича) щодо консолідації їх позиції на виборах 

Президента ФІДЕ на засадах спільної виборчої платформи - усунення з 

посади Президента ФІДЕ представника країни агресора Дворковича та 

координації зусиль кандидатів для її досягнення.  

Проінформувати Президента ФШУ та виконком щодо результатів цих 

зусиль. 

 

4. Делегатом з правом голосу на Генеральній Асамблеї ФІДЕ 

затвердити першого віце-президента ФШУ Ю. Гнипа 

 

Голосування:  

За _9_  

Проти _0_  
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Утрималися _3_  

Не голосували _0_ 

Рішення прийняте 

 

Питання 2 Що до ситуації з відстороненням росіян та білорусів від 

спортивних змагань  

Виступили: головний тренер національної збірної М. Бродський, 

президент ФШУ В.Капустін, про невиконання ФІДЕ рекомендацій 

міжнародного Олімпійського комітету стосовно відсторонення від змагань 

росіян та білорусів: фактично, про фактично створену «шпаринка» у вигляді 

прапора ФІДЕ на сайті ФІДЕ який можна отримати за спрощеною 

процедурою. На практиці організатори з Німеччині, Сербії,  та інших країн 

дозволяють грати росіянам без отримання прапору ФІДЕ обмежуючись 

«фізичними» прапорцями біля дошок. Перший віце-президент ФШУ 

Ю.Гнип про необхідність підтримки останньої спільної декларації 

Мінмолодьспорту та спортивних федерацій України з цього питання. 

Президент ФШУ про необхідність використання диференційного підходу – в 

розрізі типу змагань, вікової категорії учасників, належності до збірної 

(штатної в т.ч.), подвійного громадянства. Перший віце-президент ФШУ 

Ю.Гнип про можливі методи впливу на гравців які сприяють ухилянню від 

бойкоту росіян та білорусів – починаючи з виключення з офіційних списків 

національної збірної і закінчуючи переведенням під прапор ФІДЕ самих 

порушників. 

 

Постановили:  

1. Підтримати спільну декларацію Мінмолодьспорту та спортивних 

федерацій України щодо  відсторонення росіян та білорусів від спортивних 

змагань 

2. Виконавчий дирекції – надавати спортсменам методичну допомогу 

щодо уникання партій між українськими шахістами з одного боку та 

росіянами і білорусами з іншого. Звертатися за запитом до ФІДЕ ,ЄШС та 

міжнародних організаторів стосовно заборонених жеребкувань, тощо. 

3. Доручити першому віце-президенту ФШУ Ю.Гнипу, головним 

тренерам національної збірної та голові ДЮК розробити механізм сприяння 

виконання рекомендацій міжнародного Олімпійського комітету. 
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Голосування:  

За _9_  

Проти _0_  

Утрималися _3_  

Не голосували _0_ 

Рішення прийняте 

 

Питання 3 Питання комісій  

Слухали: голову Президію колегії суддів  О.Товчигу.. 

Постановили: – затвердити Протокол №9 Президії колегії суддів. 

Голосування:  

За _12_  

Проти _0_  

Утрималися _0_  

Не голосували _0_ 

Рішення прийняте 

 

Слухали: голову ДЮК  О. Мартинкова 

Виступили: члени Виконкому ФШУ О.Товчига та Н.Фірман. 

Постановили: – затвердити наступні критерії відбору основних 

гравців на чемпіонати світу та Європи на підставі пропозиції ДЮК: 

визначити основних гравців юнацьких чемпіонатів Європи та світу у 2022 

році за наступними показниками:  

1. У віковій категорії до 18 років - за підсумками чемпіонату України 

до 18 років 2022 року;  

2. У вікових категоріях до 8 та 10 років - за національним рейтингом 

на 1 липня 2022 року;  

3. В решті вікових груп - за рейтингом ФІДЕ на 1 липня 2022 року.  

Правом участі в якості основного гравця за рейтингом можна 

скористатися лише один раз (у чемпіонаті Європи або світу), наприклад, 

якщо гравець з найвищим рейтингом обирає участь у чемпіонаті світу, у 

чемпіонаті Європи право участі отримує наступний гравець у рейтинг-листі. 
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Голосування:  

За _8_  

Проти _1_  

Утрималися _0_  

Не голосували _3_ 

Рішення прийняте 

 

Питання 4 Поточна робота виконавчої дирекції (робота з 

Мінмолодьспортом, проведення ЧУ та відрядження до міжнародних змагань)  

Слухали: виконавчого директора ФШУ Ю.Гнипа про поточну 

роботу виконавчої дирекції з підготовку участі у міжнародних змаганнях, 

НТЗ, проблемах які виникають у зв’язку  з обмеженнями на виїзд з України, 

забороною проведення юнацьких змагань тощо. 

Постановили: інформацію взяти до відома. 

 

Питання 5 Різне 

Слухали: голову комісії шахів різних верств населення І.Захарчука 

Постановили: інформацію взяти до відома. 

 

Президент ФШУ       В. В. Капустін  

 

 

Секретар засідання        Ю.П. Гнип 


