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ПРОТОКОЛ 

засідання Виконкому  

Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» (ФБУ)  
 

           ZOOM-конференція 02 липня 2022 року 
  

Голова:  Продивус Володимир Степанович    

Секретар: Гурович Ілля Аронович 

Присутні члени Виконкому: Алекса Олег Юрійович, Андрійчук Юрій Миколайович, Богомаз Олег 

Миколайович, Ботнар Юрій Андрійович, Двороцов Володимир Леонідович, Загурський Володимир 

Анатолійович, Купчак Володимир Романович, Лебедєва Тетяна Олегівна, Лоївський Леонід Миколайович, 

Матросов Олександр Миколайович, Мікулін Анатолій Миколайович, Петровський Дмитро Михайлович, 

Поздняков Михайло Анатолійович, Савченко Віктор Григорович, Савчук Андрій Петрович, Стріхарський 

Андрій Петрович, Тищенко Сергій Олександрович, Чередниченко Антон Володимирович, Штифура 

Поліна Сергіївна, Юшков Артем Володимирович. 

Відсутні члени Виконкому: Волков Віталій Вікторович, Каракулов Микола Георгійович, Павелець 

Олександр Ярославович, Степанов Євген Вікторович, Трутнєв Олександр Олександрович, Шенцев 

Дмитро Олексійович, Шпота Андрій Петрович. 

Запрошені: Скоропашкін Ілля Анатолійович – адвокат. 

Засідання проводиться в порядку п. 4 ст. 18 Статуту ФБУ з використанням засобів зв’язку, в тому 

числі шляхом організації веб-конференції (ZOOM-конференція). 

Засідання має кворум згідно п. 2 ст. 17 Статуту ФБУ і вважається правомочним. Виконком має 

право приймати рішення з усіх питань порядку денного. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про ситуацію щодо рейдерського захоплення ФБУ; 

2. Про відкликання та призупинення повноважень перших віце-президентів, віце-президентів, членів 

Виконкому ФБУ; 

3. Різне (щодо вжиття дисциплінарних заходів, пов’язаних з участю українських боксерів у змаганнях на 

окупованих територіях та порядку надання рекомендацій щодо призначення тренерів збірних команд 

з боксу). 

 

По першому питанню слухали: Андрійчука Ю.М., який повідомив, що внаслідок рейдерського 

захоплення ФБУ шляхом проведення несанкціонованої конференції ФБУ 22.02.2022 та подальшого 

незаконного внесення змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР щодо ФБУ, наша організація зазнала 

значних перешкод в реалізації статутної мети та напрямків. 

Виступив Купчак В.Р., який запропонував вживати рішучих дій щодо протистояння рейдерам, в тому 

числі повідомити належним чином органи Мінмолодьспорту, міжнародних боксерських федерацій та 

силових структур. 

Виступив Ботнар Ю.А., який запропонував посилити інформаційну політику ФБУ щодо поширення 

достовірної інформації про незаконні дії з боку рейдерів та їх співучасників. 

Виступив Тищенко В.С., який запропонував залучити народних депутатів, представників засобів масової 

інформації  та членів боксерської спільноти для спільної зустрічі з керівництвом Мінмолодьспорту.  

Зустріч запропонував провести 06.07.2022. 

Голосували:  «за» - одноголосно  «проти» - 0   «утримались» - 0 

Вирішили: організувати зустріч з керівництвом Мінмолодьспорту, посилити інформаційну політику ФБУ 

щодо поширення достовірної інформації про незаконні дії з боку рейдерів, повідомити належним чином 
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керівні органи Мінмолодьспорту, міжнародних боксерських федерацій та силових структур щодо 

рейдерського захоплення ФБУ. 

 

По другому питанню слухали: Скоропашкіна І.А., який повідомив, що рішенням Контрольно-

дисциплінарної комісії ФБУ від 10.06.2022 визнано нечинними та сковані всі рішення нелегітимної 

конференції Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» від 22.02.2022, оформлені 

протоколом від 22.02.2022, як такі, що прийняті з порушенням вимог законодавства та Статуту ФБУ, в 

тому числі, рішенням КДК ФБУ визнані недійсними рішення про обрання президента, про обрання 

перших віце-президентів та віце-президентів ФБУ, про обрання генерального секретаря ФБУ, які за 

Статутом входять до Виконкому ФБУ. 

Зазначеним рішенням КДК ФБУ від 10.06.2022 до суб’єктів боксу (юридичних та фізичних осіб) також 

застосовані дисциплінарні санкції за вчинення ними дій, які грубо порушують Статут, регламентні 

документи ФБУ, завдають значної шкоди інтересам, репутації боксу та ФБУ, підривають її престиж, 

авторитет та єдність.  

Зокрема, до учасників несанкціонованої конференції 22.02.2022 та осіб, які зазначеною конференцією 

були обрані до складу керівних органів ФБУ, а саме, Артюх Євген Олександрович (віце-президент), 

Біндер Владислав Олександрович (перший віце-президент), Волканов Вадим Анатолійович (віце-

президент), Єлисєєв Дмитро Васильович (віце-президент), Задорожній Леонід Якович (віце-президент), 

Котельник Андрій Миколайович (віце-президент), Меджидов Джамал Аладінович (віце-президент), 

Мельник Михайло Іванович (віце-президент), Мулик Роман Миронович (віце-президент), Соколовський 

Володимир Олександрович (віце-президент), Хітров Євген Ігорович (віце-президент), Чумаков Андрій 

Анатолійович (віце-президент), Шевченко Кирило Валерійович (президент), Шевчук Юрій Васильович 

(генеральний секретар) – рішенням КДК застосовані дисциплінарні санкції у вигляді заборони 

здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з боксом довічно.  

Згідно ст.ст. 15 – 18 Статуту ФБУ, до повноважень Виконкому ФБУ належить відкликання та 

призупинення повноваження Перших віце-президентів, Віце-президентів, членів Виконкому. 

Враховуючи рішення КДК ФБУ № 04/2022 від 10.06.2022, яким до всіх вищезазначених осіб було 

застосовано дисциплінарні санкції у вигляді довічної заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану 

з боксом, а також враховуючи наявність у Виконавчого комітету ФБУ права відкликати та призупиняти 

повноваження Перших віце-президентів, Віце-президентів, інших членів Виконкому, виступаючий 

запропонував прийняти рішення про відкликання та призупинення повноважень Перших віце-президентів, 

Віце-президентів, членів Виконкому, обраних на недійсній конференції ФБУ 22.02.2022 з метою 

запобігання виникненню для ФБУ негативних наслідків від діяльності таких осіб. 

Голосували:  «за» - одноголосно  «проти» - 0   «утримались» - 0 

Вирішили: Відкликати та призупинити повноваження Перших віце-президентів, Віце-президентів, членів 

Виконкому ФБУ, обраних на Конференції 22.02.2022 р., а саме, віце-президента Артюха Євгена 

Олександровича, першого віце-президента Біндера Владислава Олександровича, віце-президента 

Волканова Вадима Анатолійовича, віце-президента Єлисєєва Дмитра Васильовича, віце-президента 

Задорожнього Леоніда Яковича, віце-президента Котельника Андрія Миколайовича, віце-президента 

Меджидова Джамала Аладіновича, віце-президента Мельника Михайла Івановича, віце-президента 

Мулика Романа Мироновича, віце-президента Соколовського Володимира Олександровича, віце-

президента Хітрова Євгена Ігоровича, віце-президента Чумакова Андрія Анатолійовича, генерального 

секретаря Шевчука Юрія Васильовича. 

 

По третьому питанню слухали:  

3.1. Чередниченка А.В., який повідомив Виконкому ФБУ про нещодавнє проведення в окупованому 

місті Мелітополі обласного турніру з боксу під прапорами російських окупантів, у якому взяв участь 

український боксер, чемпіон Європи Балабін Олександр. Виступаючий надав Виконкому ФБУ наявну 

інформацію з приводу цієї ситуації. 

Виступив Андрійчук Ю.М. (голова КДК), який підтвердив про готовність КДК до всебічного розгляду 

зазначеної ситуації та вжиття відповідних заходів в порядку, передбаченому статутними та 

регламентними документами ФБУ. 
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Виступив Продивус В.С., який запропонував рішуче засудити будь-які прояви колабораціонізму з боку 

суб’єктів боксерського руху України та передати зазначену справу на розгляд КДК ФБУ.  

Голосували:  «за» - одноголосно  «проти» - 0   «утримались» - 0 

Вирішили: рішуче засудити будь-які прояви колабораціонізму з боку суб’єктів боксерського руху 

України. Інформацію щодо участі українського боксера Балабіна Олександр у несанкціонованому ФБУ 

заході, організованому представниками російських окупаційних сил, передати в КДК для розгляду та 

вжиття заходів в порядку, передбаченому статутними та регламентними документами ФБУ.    

 

3.2.  Чередниченка А.В., який повідомив присутнім, що згідно п. 10 ч. 13 розділу V  Порядку 

комплектування національних збірних команд з олімпійських видів спорту, відбір кандидатів на 

тренерські посади штатних збірних команд з боксу здійснюється відповідною комісію Мінмолодьспорту з 

урахуванням рекомендацій національної спортивної федерації (за наявності). Згідно Положення ФБУ про 

тренерську комісію, затвердженої Виконкомом ФБУ від 23.02.2022, внесення на розгляд і затвердження 

Виконкомом кадрових пропозицій щодо призначення та звільнення головного та старших тренерів 

збірних команд України з боксу належить до повноважень тренерської комісії ФБУ. Рекомендації 

Мінмолодьспорту щодо призначення та звільнення головного та старших тренерів збірних команд 

України з боксу розглядаються та затверджуються Виконкомом ФБУ. Виступаючий просив взяти вказану 

інформацію до відома. 

Вирішили: взяти вказану інформацію до відома. 

 

 

Голова Виконкому       В. С. Продивус  

 

 

 

 

Секретар Виконкому       І. А. Гурович 


