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Присутні:
Андрій Барчук, Анатолій Бакалець, Євгеній Віканов, Тетяна Данилюк,
Володимир Данилюк, Олексій Жуковський, Вікторія Жуковська, Віталій
Зубань, Сергій Коляденко, Маркіян Кулик, Леонід Крушельницькій, Дмитро
Мананкін, Денис Милий, Сергій Нищий, Олег Ровишин, Сергій Паршин,
Володимир Порхун, Сергій Шаповалов.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальної Конференції.
2. Розгляд заяви на вступ Бориса Шухмейстера, Миколи Нєскоромного,
Костянтина Третьяченка у лави УФСБ.
Результати голосування: «за» - одностайно.
1. Доповідали:
Володимир Данилюк, який запропонував обрати Головою Загальної
Конференції Володимира Данилюка, а Секретарем Загальної Конференції –
Андрія Барчука.
Набрало чинності:
Обрати Головою Загальної Конференції Данилюка Володимира, а Секретарем
Загальної Конференції – Андрія Барчука.
Результати голосування: «за» - одностайно.
2.1 Доповідали:
До Загальної Конференції звернувся Андрій Барчук :
«Шановні члени федерації, від свого імені хочу підтримати кандидатуру Бориса
Шухмейстера для вступу до лав нашої федерації. На протязі багатьох років він
бере участь майже у всіх міжнародних змаганнях під прапором України. Разом
з командою та напарниками здобуває нагороди в українських та світових
турнірах. Його сильними рисами є добропорядність, цілеспрямованість, швидке
засвоєння усього нового, патріотизм і багато іншого. За свою спортивну кар’єру
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він здобув почесне звання Майстра спорту України. Він зростив чимало
гравців, тренуючи їх, наставляючи їх. Впевнений, що Борис буде одним з
найкращих спортсменів нашої федерації.»
Результати голосування: росподилилися «за» - «утримався»-«проти»
2.2 Доповідали:
До загальних Конференції звернувся Андрій Барчук:
«Шановні члени федерації УФСБ, хочу запропонувати вам кандидатуру
Миколи Нескоромного для вступу до лав нашої федерації. Знаю цю людину, як
видатного спортсмена, який значний час успішно займається спортивним
бриджем. Регулярно посідає призові місця. Порядна людина, потужний гравець,
майстер спорту України, патріот нашої Батьківщини. Прошу підтримати мою
пропозицію.»
Результати голосування: росподілилися «за» - «утримався»-«проти»

2.3 Доповідали:
До загальної Конференції звернувся Президент Федерації Володимир
Данилюк:
«Шановні члени Федерації УФСБ. Головна мета керівництва поповнювати
лави Федерації спортсменами, які є громадянами України або нерезидентами,
що визнають і підтримують цінності та напрями діяльності Федерації. Які
дотримуються вимог Статуту, інших внутрішніх документів Федерації і
виконують рішення Загальної Конференції та інших керуючих органів
Федерації, що є обов'язковими вимогами для членів Федерації і відповідають
чинному законодавству України. А насамперед не допускають дій, які
дискредитують Федерацію або її представників. Членство у Федерації є
добровільним, але якщо маєте бажання керувати, обирати, чи бути обраним
необхідно бути офіційно зареєстрованим в цієї Федерації.
З 2000 року стороння людина, а саме не член Федерації, К. Третьяченко
цілеспрямовано тероризує керівництво Федерації і особисто президента
Федерації В. Данилюка. Він підбурює усебічно бриджистів та членів УФСБ
порушувати оргштатну субординацію, бойкотувати накази існуючого
Президента Федерації. Ці дії призвели до створення, так званого, осередку
«недоторканих». Звертаю увагу на «так звані» класифікацію за розрядами та
званнями і статистику отриманих гравцями нагород, яку веде К. Третьяченко на
шпальтах «Київського клубу спортивного бриджу». Усе це веде до
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цілеспрямованої дискредитації УФСБ, підриває імідж, бренд і цілісність
бриджевої співдружності. У 2018 році К. Третьяченко перейшов до прямих
погроз на адресу президії Федерації, а саме цитую: «Думаю, настав час
створити Контрольно-Дисциплінарну Комісію, до компетенції якої в
майбутньому входитимуть всі питання про дискваліфікацію деяких гравців і
про надання оцінки діям посадових осіб і організаторів турнірів. До
компетенції Ради Клубу та Президії Федерації на відповідних рівнях мають
входити відносини з державними органами, організація турнірів та облік
досягнень.»
Відверта неповага, зверхнє ставлення до загальноприйнятих норм
поведінки, зухвалість не дають можливості К. Третьяченко бути членом
Федерації та керувати бриджевою спільнотою.
Виходячи з вищенаведеного, Президент Федерації В. Данилюк вважає за
доцільне відмовити К. Третьяченку у членстві в всеукраїнській громадській
організації «Українська Федерації спортивного бриджу». Обговорення
відкрите. Прошу підтримати відмову та проголосувати.»
Результати голосування: розподілилися «за» - «утримався»-«проти»

Голова Загальної Конференції

В. ДАНИЛЮК

Секретар Загальної Конференції

А. БАРЧУК
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В цьому документі пронумеровано,
прошито та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів.

Голова Загальної Конференції

В.М. Данилюк

Секретар Загальної Конференції

О.В. Данилюк
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