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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Виконкому  

Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» (ФБУ)  

 

           ZOOM-конференція 12 січня 2022 року 

  
Голова:  Продивус Володимир Степанович (президент ФБУ) 

Секретар: Гурович Ілля Аронович (генеральний секретар ФБУ) 

Присутні члени Виконкому: Андрійчук Юрій Миколайович, Поздняков Михайло Анатолійович, 

Савченко Віктор Григорович, Стріхарський Андрій Петрович, Алекса Олег Юрійович, Ботнар Юрій 

Андрійович, Волков Віталій Вікторович, Двороцов Володимир Леонідович, Загурський Володимир 

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

Мікулін Анатолій Миколайович, Трутнєв Олександр Олександрович, Чередниченко Антон 

Володимирович, Шпота Андрій Петрович, Штифура Поліна Сергіївна; 

Відсутні члени Виконкому: Шенцев Дмитро Олексійович, Богомаз Олег Миколайович, Павелець 

Олександр Ярославович, Петровський Дмитро Михайлович, Юшков Артем Володимирович, Каракулов 

Микола Георгійович, Матросов Олександр Миколайович, Савчук Андрій Петрович, Степанов Євген 

Вікторович, Тищенко Сергій Олександрович. 

Запрошені: Проскурнін Андрій В'ячеславович – головний тренер Національної збірної України серед 

жінок, Богатиренко Володимир Володимирович – старший тренер збірної України серед жінок до 22 років, 

Кузуб Віктор Миколайович – технічний директор ФБУ, Скоропашкін Ілля Анатолійович – адвокат, з яким 

укладено договір про надання правничої допомоги. 

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 формування повного складу Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України; 

2. Про затвердження Дисциплінарного кодексу Федерації боксу України; 

3. Про направлення звернення до Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України; 

4. Про проведення чемпіонату України серед чоловіків та жінок до 22 років; 

5. Про проведення чемпіонату України серед молоді та жінок-молоді; 

6. Про удосконалення системи членського обліку ФБУ згідно вимог Мінмолодьспорту; 

7. Різне. 

 

По першому питанню слухали: Гуровича І.А., який повідомив, що згідно п. 5 ст. 30 Статуту ФБУ склад 

КДК ФБУ має налічувати п’ятеро осіб. Рішенням Виконкому ФБУ від 22.12.2021 сформовано склад ФБУ в 

кількості 4-х осіб. Виступаючий запропонував обрати до складу КДК Лебедєву Тетяну Олегівну, яка має 

вищу юридичну освіту, є майстром спорту міжнародного класу з боксу, має відповідний досвід та 

компетенцію в галузі боксу. 

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

Вирішили: обрати членом КДК ФБУ Лебедєву Тетяну Олегівну. 

 

По другому питанню слухали: Скоропашкіна І.А., який повідомив про підготовку проекту 

Дисциплінарного кодексу ФБУ, завданням якого є реалізація статутних завдань ФБУ щодо вирішення 
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питань, які стосуються боксу, дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх суб’єктів 

боксу на основі визначення відповідних санкцій за порушення вимог Регламентних документів, визначених 

статутом ФБУ. В Дисциплінарному кодексі містяться правові положення, що обумовлюють підстави і 

порядок застосування дисциплінарних санкцій до суб’єктів боксу за порушення Регламентних документів. 

Кодекс застосовується в усіх справах щодо застосування санкцій до суб’єктів боксу, які розглядаються 

дисциплінарними органами ФБУ. 

Виступив Трутнєв О.О., який просив надати додатковий час на ознайомлення з проектом документу та 

внесення пропозицій. 

Виступив Продивус В.С., який запропонував проголосувати за прийняття дисциплінарного кодексу, а у 

разі виникнення пропозицій щодо внесення змін чи доповнень – розглянути їх наступним Виконкомом 

через декілька тижнів. 

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

Вирішили: Затвердити Дисциплінарний кодекс Федерації боксу України.  

 

По третьому питанню слухали: Скоропашкіна І.А., який повідомив Виконкому ФБУ про виконання 

доручення Виконкому ФБУ від 22.12.2021 та направлення звернення до КДК ФБУ щодо розгляду питання 

щодо можливого порушення деякими Місцевими осередками ФБУ положень Статуту ФБУ та з’ясування 

підстав не направлення делегатів з правом голосу на Звітно-виборчу Конференцію Федерації боксу України 

17 грудня 2021.  

Виступив Андрійчук Ю.М. (голова КДК), який повідомив, що за вказаною заявою порушено 

провадження, і місцевим осередкам, щодо яких розглядається питання, надано строк на надання пояснень 

до 13.01.2022.  

Виступив Скоропашкін І.А., який повідомив, що 10.01.2022 на електронну адресу ФБУ надійшов лист за 

підписом президента Федерації боксу м. Києва Шевченка К.В. на адресу Міністра молоді і спорту України, 

в якому, окрім іншого, повідомляється, що у навчально-тренувальному зборі національної збірної України 

з боксу, який проводиться в період з 09 по 29 січня 2022 року на ДП ОНСЦ «Конча-Заспа», не будуть брати 

участь спортсмени Вєтошкін В. (Хмельницька область), Чулячеєв О. (Житомирська область), Захареєв Ю. 

(Одеська область), Дзязько М., Сапун І. (м. Київ), Толмачев Б., Харциз Я., Буценко М., Мартон Р. 

(Харківська область), а будуть готуватись за індивідуальними планами підготовки. 

Виступив Лоївський Л.М. (головний тренер національної збірної України з боксу), який повідомив, що 

навчально-тренувальний збір походить у звичайному режимі.  

➢ Боксери Толмачев Б., Харциз Я., Буценко М., Мартон Р. (Харківська область), Чулячеєв О. 

(Житомирська область), а також Захареєв Ю. (Одеська область) прийняли запрошення щодо участі в 

НТЗ зі збірною командою Вірменії з боксу, що погоджено з тренерським штабом нашої збірної.  

➢ Боксер Вєтошкін В. (Хмельницька область) знаходиться на лікарняному, що підтверджується 

документально.  

➢ Боксери Дзязько М. та Сапун І. (м. Київ) дійсно відмовились брати учать в НТЗ через позицію керівників 

їхніх федерацій. Виступаючий повідомив, що попередив цих боксерів про те, що з лютого 2022 року 

вони втрачають виплати і будуть відраховані зі складу національної збірної команди України з боксу.   

Виступаючий просив взяти вказану інформацію до відома. 

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

Вирішили: Взяти вказану інформацію до відома. 

 

По четвертому питанню слухали: Чередниченка А.В., який повідомив, що проведення чемпіонату 

України серед чоловіків та жінок до 22 років може бути перенесено, оскільки тривале визначення місця 

його проведення завадило своєчасній організації необхідних процедур закупівель. Висловив пропозиції 

старшого тренера збірної України серед чоловіків до 22 років Глущенка С.В., викладені письмово. 

Виступив Продивус В.С., який наголосив на необхідності проведення вказаного заходу і запропонував 

провести чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 22 років з залученням коштів Федерації боксу 

України. 

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

Вирішили: провести чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 22 років з залученням коштів Федерації 

боксу України. 

 



По п’ятому питанню слухали: Чередниченка А.В., який повідомив, що організація проведення чемпіонату 

України серед молоді та жінок-молоді, який планується провести за участі Федерації боксу Волинської 

області згідно ЄКП, проходить за планом. 

Виступив Купчак В.Р. (президент Федерації боксу Волинської області), який також повідомив, що вся 

підготовка до заходу проводиться комплексно і за планом.  

Виступаючий просив взяти вказану інформацію до відома. 

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

Вирішили: Взяти вказану інформацію до відома. 

 

По шостому питанню слухали: Скоропашкіна І.А., який повідомив Виконкому ФБУ про рекомендації 

Мінмолодьспорту щодо приведення у відповідність членського обліку в усіх спортивних федераціях (лист 

від 02.12.2021 № 10423/4.1) з метою впровадження сталого фіксованого членства, забезпечення прав і 

свобод спортсменів. 

Виступаючий нагадав, що відповідне питання розглядалось Бюро ФБУ, було прийнято рішення зобов’язати 

всі Місцеві осередки надати на електронну адресу ФБУ (ukrboxing@gmail.com) належним чином засвідчену 

довідку з інформацією про повний кількісний̆ та персональний̆ склад членів свого Місцевого осередку та 

членів своїх відокремлених підрозділів за встановленою формою (із зазначенням П.І.Б., дати народження, 

контактного телефону) в строк до 10 січня 2022 року (протокол від 28.12.2021). Наразі не всі осередки 

виконали це рішення Бюро ФБУ.  

Виступаючий просив сприяння вирішенню цього питання з урахуванням того, що за невиконання рішень 

керівних органів ФБУ передбачена дисциплінарна відповідальність згідно положень статуту ФБУ та 

Дисциплінарного кодексу ФБУ. 

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

Вирішили: Взяти вказану інформацію до відома. Сприяти наданню інформації ФБУ про кількісний та 

персональний склад Місцевими осередками. 

 

По сьомому питанню слухали: Скоропашкіна І.А., який повідомив Виконкому ФБУ про залучення до 

структури ФБУ спеціаліста з підготовки програм розвитку боксу в регіонах.  

Виступив Кузуб В.М. (технічний директор ФБУ), який доповів присутнім щодо особливостей роботи по 

підготовці програм розвитку боксу на місцях, можливостей, які можна реалізовувати за допомогою 

впровадження таких програм.  

Виступив Ботнар Ю.А., який також поділився з присутніми власним досвідом щодо впровадження та 

реалізації програми розвитку боксу в Черкаській області. 

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

Вирішили: Взяти вказану інформацію до відома. Сприяти впровадженню програм розвитку боксу 

Місцевими осередками. 

 

 

 

Голова Виконкому   підпис   В. С. Продивус  

 

 

 

Секретар Виконкому   підпис   І. А. Гурович 
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