
         Затверджено Радою ВФУ 24 березня 2018 р. 
Набуває чинності з 26 березня 2018 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ 
Це положення має на меті чітке визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та 
порядку сплати вступних та членських внесків.  

1. Розмір вступних та членських внесків встановлюється Радою ВФУ на період до чотирьох років з 
можливістю щорічних (за необхідністю), корекцій Радою ВФУ.  

2. Розмір вступного і членського внеску не може змінюватись протягом року.  

3. Кошти можуть бути перераховані на рахунок ВФУ будь-яким з нижчезазначених способів: 

 Поштовий переказ (особистий, або за групу осіб) 

 Банківський переказ (особистий, або за групу осіб) 

 Банківський переказ (з картки Голови відокремленого підрозділу) 

 Інтернет Еквайринг 

У будь-якому з зазначених варіантів оплати в обов’язкову порядку має буди інформація 
I. Прізвище Ім’я  

II. Територія (особливо Київ або Київська область) 
III. Призначення платежу (вступний, щорічний, вступний + щорічний) членський внесок 

4. Вступні та членські внески від фізичних осіб та відокремлених підрозділів (територіальних осередків) 
надходять виключно на рахунок ВФУ з подальшим перерахуванням на рахунок відокремленого 
підрозділу. 

5. Керівні особи ВФУ, судді національної категорії, секретар ВФУ, виконавчий директор ВФУ є 
екстериторіальними і не належать до жодного відокремленого підрозділу. 

6. Внески мають надійти на рахунок ВФУ до 30 квітня (включно) поточного року, як від фізичних осіб так 
і, від Відокремлених підрозділів разом зі списками сплативших, наданими виключно у форматі 
Excel.  

7. Після надходження, у встановлений термін, до ВФУ коштів від фізичних осіб і відокремлених 
підрозділів (територіальних федерацій), а також списків членів, які сплатили встановлені внески, ВФУ 
у 15-ти денний термін надсилає на рахунок відокремленого підрозділу/на картку голови 
відокремленого підрозділу 50% внесків, які надійшли з території, незалежно від того яким чином вони 
були перераховані. Сума складає 50% за мінусом відсотків за банківську операцію.  

8. Розмір внесків встановлюється у національній валюті України. 

9. Сума внеску не залежить від календарної дати вступу до ВФУ. 

10. Категорії платників із зазначеними розмірами вступних і членських внесків наведені у наступній 
таблиці: 

№ 

п/п 
Категорії платників 

Вступний 
внесок 

Щорічний 
внесок 

10.1  Школярі, яким виповнюється 14 років на поточний рік 
сплати 

 Студенти денної форми навчання 

50 грн. 150 грн. 

10.2  Всі інші члени ВФУ 100 грн. 300 грн. 

10.3  Почесні члени ВФУ 
Звільняються від сплати 

членських внесків 

11. До участі у змаганнях допускаються виключно ті члени ВФУ, у яких на момент реєстрації на участь у 
змаганнях наявне підтвердження сплати внеску (у будь якому вигляді - паперовий, електронній носій). 

12.  У особи, яка не сплатила членські внески на поточний рік, призупиняється членство у ВФУ до моменту 
погашення нею заборгованості. 

13.  У особи яка не сплачувала членські внески два роки поспіль припиняється членство у ВФУ. 

14.  Надходження від вступних і членських внесків розподіляються за наступним:  
50% - ВФУ  
50% - Відокремлені підрозділи (Територіальні федерації)  

Гроші перераховуються на рахунок ВФУ з наступним формулюванням:  
Призначення платежу – Членський внесок за 2018 рік на здійснення статутної діяльності.  
У будь-якому з зазначених варіантів оплати в обов’язкову порядку має бути інформація: 
I. Прізвище Ім’я  
II. Територія (особливо Київ або Київська область) 
ІІІ. Призначення платежу (вступний, щорічний, вступний + щорічний) членський внесок за 20__ рік 
IV. Назва відокремленого підрозділу 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВФУ: 
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Рахунок 26004300097552 

КОД 14296808 


