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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1/2023 
ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ  

“ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ”  
(далі – Федерація або ФАВУ) 

 
Дата:  02 січня 2023 року 
 
Час початку засідання Ради Федерації:  17:00 год. 
Час закінчення засідання Ради Федерації:   20:48 год. 
 
Кількість членів Ради Федерації: 21 із 23, що складає 91% від загальної кількості складу Ради. 
Реєстр членів Ради ФАВУ, які беруть участь у засіданні додається. 
 
Форма проведення засідання: дистанційна шляхом опитування із використанням програми 
TELEGRAM у групі “Рада ГС ФАВУ” 
 
Рішення Ради у відповідності до пункту 8.3.5. Статуту Федерації приймаються простою більшістю 
голосів членів, присутніх на засіданні. Присутні члени Ради ГС ФАВУ, які володіють голосами більше 
ніж ¾ загальної кількості складу Ради ФАВУ. Проведення засідання Ради Федерації, розгляд всіх 
питань порядку денного та прийняття рішень на цьому засіданні є правомочним. 

 
*** 

Відкрив засідання Президент Федерації Вінграновський Андрій Миколайович, який привітав 
всіх учасників та повідомив про відкриття засідання Ради.   

 
Виступила Доценко Ірина Миколаївна, яка оголосила проект порядку денного та зазначила, що 

питання були надіслані завчасно всім учасникам засідання Ради у спосіб, передбачений Статутом. 
 
На порядок денний винесені такі питання: 
1) Заслуховування звітів головного та старших тренерів за 2022 рік та плану підготовки 
на 2023 рік. 
2) Про затвердження поіменного складу тренерської ради на 2023 рік. 
3) Обговорення питання щодо обмеження переходу спортсменами та тренерами у інші 
спортивні клуби та регіони під час та протягом 6 місяців після припинення або скасування дії 
воєнного стану. 
4) Про скликання позачергового Конгресу Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ 
АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“ зі встановленням порядку денного. 
5) Про встановлення форми, дати та квоти представництва позачергового Конгресу 
Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“. 
6) Про надання доручення Виконавчому директору ФАВУ Доценко Ірині Миколаївні 
довести до відома членів ФАВУ про скликання позачергового Конгресу шляхом надіслання 
Повідомлення.” 

 
Слухали Гарагулю Ігоря Володимировича, який запропонував обрати Голову та Секретаря засідання 
Ради Федерації у складі:  
- Вінграновський Андрій Миколайович - Голова засідання Ради Федерації;  
- Доценко Ірина Миколаївна - Секретар засідання Ради Федерації.  
Інших пропозицій не надійшло.  
 
Поставлено на голосування:  “обрати Голову засідання Ради Федерації Вінграновського Андрій 

Миколайовича” 
Голосували:  "за" - 18; "проти" - 1; "утримався" - 2.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  обрати Головою засідання Ради Федерації Вінграновського Андрія 

Миколайовича 
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Поставлено на голосування:  “обрати Секретарем засідання Ради Федерації Доценко Ірину 

Миколаївну” 
Голосували:  "за" - 17; "проти" - 0; "утримався" - 4.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  обрати Секретарем засідання Ради Федерації Доценко Ірину 

Миколаївну 
 

*** 
З питання порядку денного “Заслуховування звітів головного та старших тренерів за 2022 рік 
та плану підготовки на 2023 рік” 
 
СЛУХАЛИ: Звіт головного тренер штатної команди національної збірної команди України з 
веслування академічного Чуприни М. М. та Пришутова П. М. щодо результатів молодіжної збірної.  

Федотов О.С. довів до відома учасників засідання  інформацію про найближчі плани.  
 

Поставлено на голосування:  “прийняти до відома звіти головного та старших тренерів за 2022 
рік та план підготовки на 2023 рік” 

 
Голосували:  "за" - 16; "проти" - 0; "утримався" - 5.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  прийняти до відома звіти головного та старших тренерів за 2022 рік 

та план підготовки на 2023 рік” 
 
 

*** 
З питання порядку денного “Про затвердження поіменного складу тренерської ради 
національної збірної на 2023 рік” 

 
СЛУХАЛИ: головного тренера Чуприна М.М., який запропонував затвердити наступний поіменний 
склад тренерської ради:  
 
Головний тренер - Чуприна Микола Миколайович 
Старший тренер – Федотов Олександр Станіславович 
Старший тренер -  Чуприна Олена Леонідівна 
Старший тренер - Марченко Олександр Миколайович 
Старший тренер – Продан Сергій Константинович 
Старший тренер – Оліфіренко Андрій Миколайович 
Старший тренер - Кириченко Олексій Анатолійович (молодіжна та доросла групи) 
Старший тренер -  Ликова Алла Вікторівна (молодіжна група) 
Старший тренер – Солодовнік Олена Олександрівна (юніорська група) 
Старший тренер - Раєвська Вікторія Валентинівна (юніорська група) 

+ представник ФАВУ  
+  представник МінМолодьспорту 

 
Гарагуля І.В. запропонував від ФАВУ призначити відповідальними представниками для старшої групи 
- Крупка Павла Івановича, а Гарагулю Ігоря Володимировича - для молодіжної та юніорської груп 
 
Поставлено на голосування:  “затвердити оголошений поімений склад тренерської ради” 
Голосували:     "за" - 16; "проти" - 0; "утримався" - 5.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  затвердити наступний поіменний склад тренерської ради: 

Головний тренер - Чуприна Микола Миколайович, Старші 
тренери - Федотов Олександр Станіславович, Чуприна Олена 
Леонідівна, Марченко Олександр Миколайович, Продан Сергій 
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Костянтинович, Олефіренко 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 Володимирович - 
молодіжна та юніорська група) та представник Міністерства 
молоді та спорту України.  

 
*** 

З питання порядку денного “Про заборону переходу спортсменам та тренерам у інші спортивні 
клуби та регіони під час та протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану” 
 
СЛУХАЛИ:  Вінграновського А. М., який зазначив, що є спортсмени, які знаходяться в або біля зони 
активних бойових дій, і, змінюючи своє місце знаходження, змінюють клуб, тренера і це негативно 
відображається на виді  спорту в тому чи іншому регіоні (Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Запоріжжя). 
Тому пропонується розглянути можливість надати таким спортсменам місце для проживання та 
тренування в  більш безпечних регіонах та обмежити їм можливість змінювати регіональну (місцеву) 
федерацію, клуб, тренера та  запропонував, у зв'язку з певними моральними речами у період 
військового стану, обмежити зміну спортсменами тренерів, а наявні компромісні пропозиції з цього 
питання надати до Виконкому 
 
Поставлено на голосування:  “обмежити перехід спортсменам та тренерам у інші спортивні 
клуби та регіони під час та протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.” 
Голосували:  "за" - 15; "проти" - 2; "утримався" - 4.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  заборонити перехід спортсменам та тренерам у інші спортивні 

клуби та регіони під час та протягом 6 місяців після припинення 
або скасування воєнного стану. 

 
*** 

З питання порядку денного “Про скликання Позачергового Конгресу ФАВУ на 18.01.2023 року 
та визначення порядку денного” 
 
СЛУХАЛИ: Вінграновського А.М., Гарагулю І.В, Чупріна М.М., Доценко І.М., Федотова О. С.,  які 
запропонували скликати Позачерговий Конгрес на 18.01.2023 року та поставити на порядок денний 
такі питання:  
1) Про обрання Головуючого та Секретаря позачергового Конгресу.  
2) Про створення відокремлених підрозділів Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ 

АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“.  
3) Про отримання всеукраїнського статусу громадської спілки у разі створення відокремлених 

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). 

4) Про продовження повноважень органів управління Федерації. 
5) Про уповноваження Головуючого та Секретаря на підписання протоколу позачергового конгресу 

Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“ від 18.01.2023 року, а 
також підписання та подання до відповідних органів державної влади документів, необхідних 
для державної реєстрації створення відокремлених підрозділів Федерації.” 

 
Інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування.  
Голосували:    "за" -16; "проти" -3; "утримався" -2.  
Рішення прийнято.  
ВИРІШИЛИ:  скликати позачерговий конгрес ФАВУ на 18.01.2023 року о 17 

годині 00 хвилин. Затвердити наступний порядок денний:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
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"ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
1) Про обрання Головуючого та Секретаря позачергового Конгресу.  
2) Про створення відокремлених підрозділів Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ 

АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“.  
3) Про отримання всеукраїнського статусу громадської спілки у разі створення відокремлених 

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). 

4) Про продовження повноважень органів управління Федерації. 
5) Про уповноваження Головуючого та Секретаря на підписання протоколу позачергового 

конгресу Громадської спілки “ФЕДЕРАЦІЯ ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНИ“ від 
18.01.2023 року, а також підписання та подання до відповідних органів державної влади 
документів, необхідних для державної реєстрації створення відокремлених підрозділів 
Федерації.” 

 
СЛУХАЛИ: Гарагулю Ігоря Володимировича, який зазначив, що у відповідності до пункту 8.2.5. 
Статуту Федерації Рада, крім дати, має визначити (місце) форму проведення та квоту представництва 
від членів - юридичних осіб.  

Враховуючи, що в Україні введений воєнний стан та у зв'язку із неможливістю забезпечити 
фізичну безпеку учасникам - членам Федерації Гарагуля Ігор Володимирович запропонував провести 
позачерговий Конгрес 18.01.2023 року у дистанційній формі за допомогою інтернет зв'язку із 
використанням аудіовізуальної комп’ютерної програми “Telegram” о 17 год 00 хвилин.  

У зв'язку із проведенням позачергового Конгресу у дистанційній формі запропоновано 
встановити наступну квоту представництва членів юридичних осіб: від 1 (одного) члена - юридичної 
особи 1 (один) делегат. При голосуванні кожний делегат має один голос. Результати голосування 
запропоновано викласти у протоколі позачергового Конгреса та додатково викласти їх у бюлетені від 
кожного делегата від члена - юридичної особи та скріпити його за допомогою електронного 
цифрового підпису та надіслати електронною поштою на адресу: rowingukraine@gmail.com  
Інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування.  
Голосували:    "за" -16; "проти" -3; "утримався" - 2.  
Рішення прийнято.  
 
ВИРІШИЛИ:  провести позачерговий Конгрес 18.01.2023 року у дистанційній 

формі за допомогою інтернет зв'язку із використанням 
аудіовізуальної комп’ютерної програми “Telegram” о 17 год 00 
хвилин.  
Встановити наступну квоту представництва членів юридичних 
осіб: від 1 (одного) члена - юридичної особи 1 (один) делегат. При 
голосуванні кожний делегат має один голос. Результати 
голосування викласти у протоколі позачергового Конгресу та 
додатково викласти їх у бюлетені від кожного делегата від члена 
- юридичної особи та скріпити його за допомогою електронного 
цифрового підпису та надіслати електронною поштою на адресу: 
rowingukraine@gmail.com  

 
СЛУХАЛИ:  Вінграновського Андрія Миколайовича, який запропонував доручити Виконавчому 
директору ФАВУ Доценко Ірині Миколаївні довести до відома членів ФАВУ про скликання 
позачергового Конгресу шляхом надіслання Повідомлення у відповідності до Статуту Федерації.  
Інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування.  
Голосували:    "за" - 17; "проти" -1; "утримався" - 3.  
Рішення прийнято.  
 
ВИРІШИЛИ:  доручити Виконавчому директору ФАВУ Доценко Ірині 

Миколаївні довести до відома членів ФАВУ про скликання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2327
mailto:rowingukraine@gmail.com
mailto:rowingukraine@gmail.com
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позачергового Конгресу шляхом надіслання Повідомлення у 
відповідності до Статуту Федерації.  

 
Інших пропозицій щодо ведення засідання Ради ФАВУ не надійшло.  
Питання порядку денного вичерпано. 
Засідання Ради ФАВУ вирішено вважати закінченим.  
 


