
КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ 
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ 

 

09 серпня 2022 року 
 

РІШЕННЯ 
№ 06/2022 від 09.08.2022 

 

Контрольно-дисциплінарна комісія Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація боксу України» в складі: голови Комісії – Андрійчука Ю.М., членів 

Комісії: Лебедєвої Т.О., Сидоренка Н.О., розглянувши звернення секретаря 

Виконкому ФБУ Гуровича І.А. щодо оскарження несанкціонованих зборів під 

гаслом Позачергової Конференції ВГО «ФБУ» від 08.08.2022, встановила: 

1. Рішенням КДК ФБУ № 02/2022 від 20.01.2022 зі складу ФБУ виключені 

місцеві осередки у Житомирській та Рівненській областях. 

2. Рішенням КДК ФБУ № 04/2022 від 10.06.2022 зі складу ФБУ виключено 

місцеві осередки у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та 

місцевий осередок в місті Києві. 

Цим же рішенням заборонено довічно здійснювати діяльність в боксі 

фізичним особам: Шевченку К., Шевчуку Ю., Артюху Є., Біндеру В., Волканову 

В., Волкову М., Гончаренку М., Гордієнку О., Денисенку В., Єлисєєву Д., 

Задорожному Л., Ільченку О., Калашнікову К., Карабіну М., Котельнику А., 

Лавринчуку С., Меджидову Д., Мельнику М., Мулику Р., Негоді О., Новікову Д., 

Соколовському В., Трофімову О., Хітрову Є., Чумакову А., Шкромаді Ю. 

3. Такі санкції застосовані КДК за грубе порушення Статуту ФБУ, завдання 

шкоди інтересам боксу, престижу, авторитету та єдності ФБУ. 

4. Зазначені рішення КДК не оскаржувалися, набули чинності і є 

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами боксу та членами ФБУ. 

5. Виключені зі складу ВГО «ФБУ» місцеві осередки як колективні члени 

втратили право брати участь в управлінні ВГО «ФБУ», як і фізичні особи, яким 

заборонено довічно діяльність у сфері боксу. Такі фізичні особи, місцеві 

осередки та їх делегати не враховуються для визначення кворуму при скликанні 

та проведенні Конференцій ФБУ і права голосу не мають. 

6. На даний час Всеукраїнська громадська організація “Федерація боксу 

України” нараховує 13 місцевих осередків зі статусом юридичної особи, які 

входять до складу ФБУ. Такими є місцеві осередки ФБУ у Вінницькій, 

Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій, 

Львівській, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській, 

Чернівецькій та Черкаській областях України, які через своїх повноважених 

делегатів вправі брати участь у роботі Конференції ФБУ. 

7. Згідно положень Статуту ФБУ, Позачергова Конференція може бути 

скликана Виконкомом ФБУ, Бюро ФБУ або на письмову вимогу не менше 1/10 

від загальної кількості членів ФБУ і така вимога має бути підтримана 

щонайменше двома третинами (2/3) Місцевих осередків ФБУ. При цьому, 

процедурні повноваження щодо організації Конференції є виключною 

компетенцією Бюро ФБУ. 
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8. КДК отримано відомості про скликання та проведення 09.08.2022 

несанкціонованих зборів під гаслом Позачергової Конференції ФБУ з наступним 

Порядком денним: 1) Обрання голови та секретаря конференції; 2) Затвердження 

нової редакції статуту (ліквідація бюро); 3) Зміна керівних органів ФБУ 

(дообрання віце-президентів, переобрання генерального секретаря); 4) 

Визначення кількісного та якісного складу Виконкому ФБУ; 5) Затвердження 

нової символіки ФБУ; 6) Прийняття рішення щодо проведення аудиту діяльності 

ФБУ за звітний період; 7) Питання щодо кандидата на посаду державного 

тренера з боксу; 8) Обрання делегатів від імені ФБУ до міжнародних організацій 

боксу; 9) Обрання особи уповноваженої представляти ФБУ в державних органах 

з питань реєстрації змін; 10) Різне. 

9. Водночас, ініціативи про скликання Позачергової Конференції від 

Виконкому або Бюро ФБУ не надходили. Письмові вимоги від 1/10 загальної 

кількості чинних членів ФБУ про скликання Позачергової Конференції – також 

не надходили. 

10. КДК встановлено, що несанкціоновані збори 09.08.2022 під гаслом 

Позачергової Конференції ФБУ скликані та проведені неуповноваженими 

особами, яким заборонено довічно здійснювати діяльність у боксі, за участю 

виключених зі складу ФБУ місцевих осередків, без санкції керівних органів 

ФБУ. 

Такі збори, заплановані на 09.08.2022 порушують порядок скликання 

Конференцій ФБУ, порушують Статут ФБУ, підривають престиж, авторитет, 

єдність і цілісність Федерації боксу України і є незаконними. 

11. З огляду на вищезазначене, керуючись Положенням «Про організацію 

та діяльність Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України», ст. 

20, 31 Статуту, КДК ФБУ, -  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1) Визнати недійсними та скасувати рішення зборів під гаслом 

Позачергової Конференції Всеукраїнської громадської організації 

«Федерація боксу України» від 9 серпня 2022 року, а саме: визнати 

недійсними рішення Конференції ФБУ від 09.08.2022 про обрання голови та 

секретаря Конференції, про затвердження нової редакції статуту ФБУ, про зміну 

керівних органів ФБУ, про обрання віце-президентів та переобрання 

генерального секретаря, про визначення складу Виконкому ФБУ, про 

затвердження символіки ФБУ, про проведення аудиту діяльності,  про кандидата 

на посаду державного тренера з боксу, про обрання делегатів до міжнародних 

організацій боксу, про обрання уповноваженої особи на представництво ФБУ в 

державних органах з питань реєстрації  змін та нової редакції статуту, а також 

визнати недійсними та скасувати всі інші рішення Позачергової Конференції 

ФБУ від 09.08.2022 як такі, що прийняті з порушенням законодавства та Статуту 

ФБУ, підривають престиж, авторитет, єдність і цілісність Федерації боксу 

України. 
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2) Визнати недійсним та скасувати протокол позачергової 

конференції Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу 

України» від 09.08.2022, а також визнати недійсними усі похідні та пов’язані з 

ним інші документи, в тому числі ті, що можуть бути подані для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР і реєстрації нової 

редакції Статуту Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу 

України». 

 

Це рішення КДК ФБУ є обов’язковим для виконання суб’єктами боксу та 

усіма, кого може стосуватися. Рішення КДК може бути оскаржене в 

Спортивному арбітражному суді (CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) в порядку, 

передбаченому Кодексом CAS. 

 

 

 

Голова КДК ФБУ                                                                     Ю. М. Андрійчук 

 


