
КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ 
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ 

 

16 лютого 2022 року                                                                                           
 

ВИТЯГ  

з Протоколу засідання Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ 

Резолютивна частина рішення КДК  

№ 3/2022 від 16.02.2022  

 

Контрольно-дисциплінарна комісія Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація боксу України» в складі: голова Комісії – Андрійчук Ю.М., члени Комісії: 

Лебедєва Т.О., Романов П.П., Сидоренко Н.О., розглянувши заяву Федерації боксу 

України від 10.02.2022 щодо діяльності суб’єктів боксу, які порушують Статут ФБУ, 

вчиняють дії, що завдають шкоду інтересам та престижу ФБУ, щодо скасування 

проведення 22.02.2022 несанкціонованого зібрання “позачергова звітно-виборча 

конференція ФБУ” та іншими вимогами, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Визнати протиправною діяльність «Ініціативної групи «Український бокс: 

перезавантаження», а також діяльність відокремлених підрозділів ФБУ (обласних 

федерацій), які увійшли до цієї групи, оскільки така діяльність спрямована на 

незаконну зміну керівництва ФБУ шляхом проведення несанкціонованого зібрання 

22.02.2022 під гаслом «позачергової звітно-виборчої конференції ФБУ», порушує 

Статут ФБУ, підриває престиж, авторитет, єдність та цілісність Федерації боксу 

України; 

2. Визнати нікчемними та скасувати рішення відокремлених підрозділів 

ФБУ (місцевих осередків) про обрання делегатів з правом голосу на несанкціоноване 

зібрання 22.02.2022 під гаслом «позачергової звітно-виборчої конференції ФБУ» і 

незаконної зміни керівництва ФБУ; 

3. Скасувати проведення несанкціонованого зібрання 22.02.2022 року під 

гаслом «позачергової звітно-виборчої конференції ФБУ» як таке, що суперечить 

Статуту ФБУ, підриває її престиж, єдність та авторитет, внаслідок чого Федерація 

боксу України може бути виключена зі складу Міжнародної федерації боксу (ІВА); 

4. Повідомити індивідуальних та колективних членів ФБУ, в тому числі 

обласні організації (відокремлені підрозділи) ФБУ, до яких вже були застосовані 

дисциплінарні санкції, що участь в несанкціонованих та протиправних заходах, які 

суперечать статутним цілям ФБУ, підривають її престиж, авторитет та єдність, матиме 

наслідком остаточне виключення таких осіб зі складу ФБУ. 

Це рішення є остаточним і може бути оскаржене до Спортивного 

арбітражного суду (CAS, Швейцарія, Лозанна) у встановленому порядку. Апеляція до 

CAS може бути подана зацікавленою стороною протягом 30 (тридцяти) днів з 

моменту отримання повного тексту рішення КДК. 

 

Голова КДК ФБУ                               підпис                                     Ю. М. Андрійчук 


