ПРОТОКОЛ №1
щорічної чергової Конференції членів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДИНГУ УКРАЇНИ»
м. Київ

«10» грудня 2017 року

Загальна чисельність зареєстрованих членів Громадської організації «ФЕДЕРАЦІЯ
БОДІБІЛДИНГУ УКРАЇНИ» (надалі – Федерація) для участі у Конференції членів Федерації
(надалі – Конференція): 53 (п’ятдесят три) особи.
Кількість присутніх членів Федерації з правом голосу: 47 (сорок сім) осіб.
Реєстр присутніх осіб, які беруть участь в Конференції додається (Додаток до
Протоколу №1 Конференції, який є невід’ємною частиною Протоколу №1 Конференції від
10.12.2017 р.)
Конференція є правомочною згідно із пунктом 6.2 Статуту Федерації, Протоколу
засідання Виконавчого Комітету Федерації від 03.09.2016 року.
Порядок денний:
1.
Обрання Голови та Секретарів Конференції.
2.
Обрання Рахункової комісії Конференції.
3.
Інформування з Конгресу IFBB, формування нової структури IFBB ELITE PRO, змін та
доповнень до правил і суддівства.
4.
Виступи членів Виконавчого Комітету про виконану роботу за 2017 рік.
5.
Обговорення Календарю змагань на 2018 рік.
6.
Фінансовий звіт Президента Федерації за 2017 рік.
7.
Обговорення нової організаційної структури Федерації.
8.
Різне.
До розгляду першого питання виступив Єгор Соловов з припущенням, що дане засідання
членів Федерації не є Конференцією.
Президент Федерації Ігор Делієв виступив із поясненнями про правомочність Конференції та
дотриманням її проведення вимог норм Статуту Федерації, зокрема п. 6.2, та Рішенням,
зазначеним у Протоколі засідання членів Виконавчого Комітету Федерації від 03.09.2016 року.
Крім того, Ігор Делієв поставив це питання на голосування щодо того, чи можна вважати дане
засідання Конференцією.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 33 (тридцять три) особи (що складає 70% від загальної кількості)
«Проти» - немає
«Що утримались» - 3 (три) особи (що складає 6% від загальної кількості)
«Що не голосували» - 11 (одинадцять) осіб (що складає 24% від загальної кількості)
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Виступ Ігоря Делієва про необхідність обрання Голови Конференції та Секретарів
Конференції і пропозицією обрати Головою Конференції Андрія Долгокіра, Секретарями
Конференції – Оксану Метенько, Юлію Шильк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 42 (сорок дві) особи (що складає 89% від загальної кількості)
«Проти» - немає
«Що утримались» - 2 (дві) особи (що складає 4% від загальної кількості)
«Що не голосували» - 3 (три) особи (що складає 6% від загальної кількості)
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ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою Конференції Андрія Долгокіра, Секретарями Конференції – Оксану
Метенько, Юлію Шильк.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Андрія Долгокіра, який запропонував обрати членів Рахункової комісії Конференції у
кількості 3 (трьох) осіб: Дмитрій Ноябрьов, Олександр Єрьомін, Олександр Гордієнко.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 39 (тридцять дев’ять) осіб (що складає 83% від загальної кількості)
«Проти» - немає
«Що утримались» - 4 (чотири) особи (що складає 8% від загальної кількості)
«Що не голосували» - 4 (чотири) особи (що складає 8% від загальної кількості)
ВИРІШИЛИ:
Обрати Рахункову комісію у складі 3 (трьох) осіб: Дмитрій Ноябрьов, Олександр Єрьомін,
Олександр Гордієнко.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Виступ Ірини Делієвої про всі новини з Конгресу IFBB щодо створення нової структури IFBB
ELITE PRO та правил участі в даних кваліфікованих змаганнях, нові правила щодо
формування рейтингу спортсменів IFBB, нові правила деяких категорій змагань, зміни та
доповнення щодо суддівства на національних та міжнародних змаганнях тощо. Реліз усіх
новин з Конгресу IFBB Ірина Делієва зобов’язалась проінформувати в офіційній групі ФББУ в
Фейсбуці.
Крім того, було наголошено, що згідно із міжнародними правилами IFBB, статус судді
міжнародної категорії, що не судив жодного міжнародного змагання протягом 2 (двох) років,
понижують до статусу судді національної категорії. Для поновлення статусу судді
міжнародної категорії, такий суддя повинен знову пройти всі етапи згідно із правил IFBB для
присвоєння звання судді міжнародної категорії.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Виступ усіх членів Виконавчого Комітету про виконану роботу за 2017 рік за напрямами
діяльності Федерації. Виступали: Олександр Білоус, Олександр Гордієнко, Ігор Делієв, Ірина
Делієва, Андрій Долгокір, Олександр Єрьомін, Олександр Кислий, Олексій Меркушев, Вадим
Мітрюшин, Сергій Панадій, Віктор Поліщук, Єгор Соловов, Віталій Талавера, Ігор Торбан,
Ігор Шепітко.
Під час звітування Сергій Панадій публічно зняв з себе повноваження Першого ВіцеПрезидента Федерації. Таким чином, з 10.12.2017 року – посада Першого Віце-Президента
Федерації є вільною.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Голову Суддівського комітету Олександра Єрьоміна з пропозицією про формування
Календаря змагань на весняний сезон 2018 року з обговоренням дат, строків та суддівства у
групі Федерації в Фейсбуці.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
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Президента Федерації Ігоря Делієва із фінансовим звітом. У зв’язку із чим виступив Єгор
Соловов з пропозицією про обов’язкове оприлюднення офіційного фінансового звіту
Федерації на сайті у строки подання такого звіту до відповідних контролюючих органів.
Президент Федерації підтримав цю пропозицію без винесення питання на голосування. Таким
чином, фінансовий звіт Федерації, зокрема Баланс та Звіт про фінансові результати будуть
оприлюднюватись щорічно на сайті Федерації у строки подання такої звітності до відповідних
контролюючих органів, починаючи зі звіту за 2017 рік.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Пропозиції членів Федерації щодо нової організаційної структури, змін до структури
управління та посад, їх функцій, задач, обов’язків та прав з метою вдосконалення роботи
організації та внесення змін до Статуту. Виступали: Віктор Поліщук, Вадим Цапенко, Ігор
Торбан, Максим Сігнатулін, Андрій Грицак. У зв’язку із великою кількістю пропозицій було
запропоновано:
- Для підготовки змін та доповнень до структури та Статуту створити робочу групу в
Фейсбуці для підготовки робочих документів. Склад робочої групи затверджується
Виконавчим Комітетом.
- Призначити дату наступної Конференції про внесення змін і доповнень до структури та
Статуту Федерації після Чемпіонату Європи. Дату проведення Конференції призначити
рішенням Виконавчого Комітету.
- Для голосування за зміни і доповнення до структури та Статуту під час наступної
Конференції делегувати 1 (одну) особу від обласної Федерації. Такою особою може
бути Президент чи уповноважена, ним особа за довіреністю згідно із чинного
законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 29 (двадцять дев’ять) осіб (що складає 61% від загальної кількості)
«Проти» - 5 (п’ять) осіб (що складає 11% від загальної кількості)
«Що утримались» - 8 (вісім) осіб (що складає 17% від загальної кількості)
«Що не голосували» - 5 (чотири) особи (що складає 11% від загальної кількості)
ВИРІШИЛИ:
- Для підготовки змін та доповнень до структури та Статуту створити робочу групу в
Фейсбуці для підготовки робочих документів. Склад робочої групи затверджується
Виконавчим Комітетом.
- Призначити дату наступної Конференції про внесення змін і доповнень до структури та
Статуту Федерації після Чемпіонату Європи. Дату проведення Конференції призначити
рішенням Виконавчого Комітету.
- Для голосування за зміни і доповнення до структури та Статуту під час наступної
Конференції делегувати 1 (одну) особу від обласної Федерації. Такою особою може
бути Президент чи уповноважена, ним особа за довіреністю згідно із чинного
законодавства.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:
Ігоря Янчука про необхідність проведення тренувальних, суддівських, методичних семінарів,
консультацій, воркшопів тощо в регіонах з метою підвищення якості тренувань, підготовки до
змагань, суддівства тощо.
Оксану Янчук про необхідність підготовки Суддівським комітетом організаційної та
методичної роботи секретаріату суддівства на змаганнях місцевого та національного рівнів.
Єгора Соловова про аналіз діючого Статуту Федерації та необхідність внесення змін та
доповнень щодо повноважень Конференції, Президента та Виконавчого Комітету. Було
зауважено, що з метою більш ефективної роботи Федерації існує необхідність в розподілі
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повноважень між органами управління Федерацією: Конференцією, Президентом та
Виконавчим Комітетом.
Протокол № 1 щорічної чергової Конференції членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЇ БОДІБІЛДИНГУ УКРАЇНИ» від 10.12.2017 року складено, прошито,
пронумеровано та завірено Головою Конференції та секретарями.

Голова Конференції _____________________________________ А. Долгокір

Секретарі Конференції ___________________________________ О. Метенько

___________________________________ Ю. Шильк
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