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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 
ПОЗАЧЕРГОВОГО КОНГРЕСУ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ  

"ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ" 
(надалі за текстом – Федерація або ФАВУ) 

 
 

м. Київ               18 січня 2023 року  

 

Реєстрація учасників (делегатів):   з 16.00 до 16.58 год. 
Початок Позачергового Конгресу:  17:00 год. 
Закінчення Позачергового Конгресу:  18:00 год. 
Форма проведення:     дистанційна форма за допомогою використання 
аудіовізуальної програми - “TELEGRAM” (голосування шляхом опитування). 
Присутні:     6 членів в інтересах яких діють їх представники, 
що складають 75% або ¾ від загальної кількості всіх членів Федерації: 

1) Крупко Павло Іванович – делегат від ГО “Дніпропетровська обласна федерація веслу-
вання академічного” 
2) Гарагуля Ігор Володимирович – делегат від ГО “Херсонська федерація веслування ака-
демічного” 
3) Продан Антон Сергійович – делегат від ГО “Федерація академічного веслування міста 
Києва” 
4) Гетманцев Михайло Володимирович – делегат від ГО “Харківська обласна федерація 
академічного веслування “СКІФ” 
5) Мостовий Валерій Олександрович – делегат від ГО “Запорізька федерація академіч-
ного веслування” 
6) Раєвська Вікторія Валентинівна – делегат від ГО “Миколаївська обласна федерація ака-
демічного веслування” 
 

Президент Федерації Вінграновський Андрій Миколайович 

Виконавчий директор Доценко Ірина Миколаївна 

та інші запрошені. 

У відповідності до статті 8.2.10. Статуту Федерації Конгрес є правомочним вирішувати всі 
питання порядку денного. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх 

делегатів Конгресу. 
Відкрили Позачерговий Конгрес Президент Федерації Вінграновський Андрій Миколайо-

вич та Перший віце президент Крупко Павло Іванович, привітавши всіх учасників.  

Слово взяла виконавчий директор Ірина Доценко та оголосила, доведений до всіх учасни-
ків конгресу у порядку, передбаченому Статутом Федерації, а саме: 

1. Про створення відокремлених підрозділів Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕ-
СЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“.  
2.  Про отримання всеукраїнського статусу громадської спілки у разі створення ві-
докремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць 
України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327). 
3.  Про продовження повноважень органів управління Федерації. 
4.  Про уповноваження Головуючого та Секретаря на підписання протоколу поза-
чергового конгресу Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧ-
НОГО УКРАЇНИ“ від 18.01.2023 року, а також підписання та подання до відповідних 
органів державної влади документів, необхідних для державної реєстрації ство-
рення відокремлених підрозділів Федерації.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
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Учасники обрали Головуючого та Секретаря позачергового Конгресу Федерації.  

 
З питання першого порядку денного виступила Доценко Ірина Миколаївна.  
В обговоренні прийняли участь Крупко Павло Іванович та Продан Антон Сергійович.  
Інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування 
Голосували:       "за" - 6; "проти" - 0; "утримався" - “0”.  
ВИРІШИЛИ:  створити відокремлені підрозділи Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУ-

ВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“ у більшості адміністративно-територіа-
льних одиниць України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції 
України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#n2327).” 

 
 
З питання другого порядку денного виступила Доценко Ірина Миколаївна. 
Інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування 
Голосували:       "за" - 6; "проти" - 0; "утримався" - “0”.  
ВИРІШИЛИ:  отримати всеукраїнський статус громадської спілки у зв’язку із створенням 

відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних 
одиницях України” 

 

 

З питання третього порядку денного виступив Чуприна Микола Миколайович, який повідо-
мив, що у відповідності до статуту передбачені такі органи управління ГС:  

вищий – Конгреc, який складається із членів (засновників) ГС 
Президент – Вінграновський А.М. (обраний 22.05.2019. У відповідності до статуту пов-
новаження якого діють до нових виборів, які мають відбутися у жовтня 2024 року після 
33 літніх Олімпійських ігор). Тобто наступні вибори Президента мають пройти не ра-
ніше жовтня 2024 року.  
Віце президенти – керівники учасників – членів ГС (наразі це – Крупко П.І., Гарагуля І.В., 
Продан А.C., Гетманцев, Димов В.М., Мостовий В.О., Шаронін Є. А. та Сухарьков І.В.) 
Перший віце – президент, обраний із числа віце президентів – Крупко П.І. 
Виконавчий директор – І. Доценко 
Рада Федерації – станом на дату проведення Конгресу 18.01.23 року: Президент, Перший 
віце президент, Віце президенти, Голова тренерської ради - Чуприна М.М. та старші тре-
нери - Федотов О. С., Чуприна О. Л., Марченко О. М., Продан С. К., Олефіренко А. М., Кири-
ченко О.А., Ликова А. В. (молодіжна група), Солодовник О.О. (юніорська група), Раєвська 
В. В. (юніорська група), Голови комісій — ветеранів (Коваль О. В.), атлетів (Довгодько І. 
В.) та суддів (Глущук Т. Ф.). 
Виконавчий комітет – до складу якого входять Президент, Перший віце президент, Віце 
президенти, Голова тренерської ради, Виконавчий директор та голова комісії атлетів.  
 
Тренерська Рада – станом на дату проведення Конгресу: Головний тренер - Чуприна Ми-
кола Миколайович, Старші тренери - Федотов Олександр Станіславович, Чуприна Олена 
Леонідівна, Марченко Олександр Миколайович, Продан Сергій Костянтинович, Олефіре-
нко Андрій Миколайович, Кириченко Олексій Анатолійович (молодіжна та доросла 
групи), Ликова Алла Вікторівна (молодіжна група), Солодовник Олена Олександрівна 
(юніорська група), Раєвська Вікторія Валентинівна (юніорська група), відповідальний 
представник від ФАВУ (Крупко Павло Іванович - старша група, Гарагуля Ігор Володими-
рович - молодіжна та юніорська група) та представник Міністерства молоді та спорту 
України.  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
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Як вбачається, в ГС є органи управління (Президент, Перший Віце Президент та Викона-
вчий директор), які обираються. Але більшість із органів управління – формуються за поса-
дою.  

Питання поставлено на обговорення.  
 

Питання поставлено на голосування 
Голосували:       "за" - 6; "проти" - 0; "утримався" - “0”.  
Вирішено:  “ підтвердити, що: 

-  повноваження осіб, обраних до органів управління ГС діють до нового 
обрання, але не менш як до жовтня 2024 року; 
- повноваження осіб, які входять до органів управління ГС за посадою -  
діють до обрання або призначення відповідним суб’єктом або укладення з 
ними відповідного договору.”. 
 

 
З питання третього порядку денного виступила Доценко Ірина Миколаївна.  
Питання поставлено на обгорнення та голосування. 
Інших пропозицій не надійшло.  
Голосували:  "за" - 6; "проти" - 0; "утримався" - “0”.  
Вирішили:  уповноважити Головуючого та Секретаря на підписання протоколу позачерго-
вого конгресу Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“ від 
18.01.2023 року, а також підписання та подання до відповідних органів державної влади до-
кументів, необхідних для державної реєстрації створення відокремлених підрозділів Федера-
ції. 
 

 
 

Інших пропозицій з приводу ведення Позачергового Конгресу Федерації не надійшло.  
Порядок денний Позачергового Конгресу Федерації слід вважати вичерпаним.  
Позачерговий Конгрес Федерації вирішено оголосити закінченими.  

 


