
 

ПРОТОКОЛ 
звітно-виборної конференції 

Всеукраїнської громадської організації “Федерація парашутного спорту України” 

28 січня 2017 р. м. Київ 

Присутні на звітно-виборній конференції Всеукраїнської громадської організації 
“Федерація парашутного спорту України” (ФПСУ) 40 делегатів з 15 територіально-
адміністративних одиниць України зі встановленої рішенням Ради	 ФПСУ загальної 
кількості представництва 48 осіб – список додається. 

При реєстрації та перевірці повноважень делегати звітно-виборної конференції 
ФПСУ (далі – Конференції) отримали тимчасові мандати делегатів. 

Серед запрошених були присутні генеральний секретар ФАС України Руснак В.С., 
народний депутат України Маркевич Я.В.; запрошений директор департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту України Бідний М.В. не зміг 
бути присутнім за станом здоров’я. 

Конференцію відкрив президент ФПСУ Шаповалов О.В. 

Шаповалов О.В. запропонував затвердити рішення Ради ФПСУ, яким була 
утворена тимчасова мандатна комісія Конференції у складі: 

голова – Труш О.О., 
члени комісії – Єрмолаєв Є.О., Фаль Д.В. 

Голосували: 
“ЗА” – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити рішення Ради ФПСУ, яким була утворена тимчасова мандатна 

комісія Конференції у складі: голова комісії – Труш О.О., члени комісії – 
Єрмолаєв Є.О., Фаль Д.В. 

Шаповалов О.В. запропонував обрати робочу президію Конференції у складі 3-х осіб. 
Персонально: 
голова Конференції – Шаповалов О.В.; 
співголова Конференції – Даниленко С.М.; 
секретар Конференції – Тьорло І.А. 
Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: 
“ЗА” – 40; 

“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати для ведення Конференції робочу президію у складі трьох осіб: 

Шаповалов О.В. – голова Конференції, Даниленко С.М. – співголова Конференції, 
Тьорло І.А – секретар Конференції. 

Голова Конференції Шаповалов О.В. запропонував обрати мандатну комісію 
Конференції у складі 3-х осіб. 

Персонально: Єрмолаєв Є.О., Труш О.О., Фаль Д.В. 
Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: 
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“ЗА” – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
1. Обрати мандатну комісію Конференції у складі трьох осіб: Єрмолаєв Є.О., 
Труш О.О., Фаль Д.В.; 

2. Доручити членам мандатної комісії своїм рішенням визначитись із 
кандидатурою голови мандатної комісії Конференції. 
Голова Конференції Шаповалов О.В. запропонував обрати лічильну комісію 

Конференції у складі 3-х осіб. 
Персонально: Кочевих В.І., Пода О.В., Рижило П.А. 
Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: 
“ЗА” – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
1. Обрати лічильну комісію Конференції у складі трьох осіб: Кочевих В.І., 
Пода О.В., Рижило П.А.; 

2. Доручити членам лічильної комісії своїм рішенням визначитись із 
кандидатурою голови лічильної комісії Конференції. 

Голова Конференції Шаповалов О.В. запропонував зробити технічну перерву для 
надання можливості мандатній та лічильній комісіям Конференції визначитись з 
кандидатурами голів та підготовки акта мандатної комісії щодо підтвердження 
повноважень делегатів Конференції. 

По закінченню технічної перерви були оприлюднені протоколи засідання комісій, 
згідно з якими головою мандатної комісії було обрано Труш О.О., головою лічильної 
комісії було обрано Рижила П.А. 

Труш О.О. оприлюднила акт мандатної комісії: рішенням Ради ФПСУ від 
26.11.2016 р. право делегувати на Конференцію по 2 особи з правом ухвального голосу 
було надано 17 зареєстрованим за встановленим порядком місцевим осередкам ФПСУ, а 
також спортивним колективам Авіакомпанії “Авіа-Союз”, військової частини А 1134 
м. Вінниця, громадської організації “5 Океан”, громадської організації ПК “Параспорт”, 
Харківської обласної ФПС, Харківського аероклубу імені В.С. Гризодубової ТСО 
України, Центрального аероклубу ТСО України імені О.К. Антонова. 

Загальна кількість делегатів, що отримали право брати участь у Конференції з 
правом ухвального голосу – 48 осіб. 

Було обрано та зареєструвалися на Конференції 40 делегатів, які представляли 
15 територіально-адміністративних одиниць України, що складає 83,33 % від загальної 
кількості делегатів, визначеною рішенням Ради ФПСУ від 26.11.2016 р. 

Повноваження делегатів підтверджені протоколами/витягами з протоколів про 
обрання делегатів на Конференцію. 

Мінімальна кількість голосів делегатів від числа зареєстрованих делегатів для 
ухвалення рішень Конференції простою більшістю голосів – 21. 

Мінімальна кількість голосів делегатів для ухвалення рішень Конференції 
більшістю в 2/3 голосів від числа зареєстрованих делегатів для ухвалення рішень щодо 
внесення змін та/або доповнень до Статуту ФПСУ – 27. 
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Наявна кількість обраних та зареєстрованих делегатів дозволяє визнати 
Конференцію повноважною. 

Голова мандатної комісії запропонувала затвердити акт мандатної комісії, визнати 
повноваження делегатів Конференції та провести заміну тимчасових мандатів делегатів на 
постійні. 

Шаповалов О.В. ставить на голосування питання про затвердження акта 
мандатної комісії та визнання повноважень делегатів Конференції. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити акт мандатної комісії та визнати повноваження делегатів 

Конференції. 
Шаповалов О.В. оголосив технічну перерву на 5 хвилин для обміну мандатів 

делегатів Конференції – з тимчасових на постійні. 

Після перерви 

Шаповалов О. В. запропонував розглянути й затвердити порядок денний Конференції. 
Порядок денний: 

1. Обрання мандатної комісії Конференції. 

2. Обрання лічильної комісії Конференції. 

3. Звіт Ради ФПСУ. 

4. Звіт ревізійної комісії ФПСУ. 

5. Обрання президента ФПСУ. 

6. Обрання членів Ради ФПСУ. 

7. Обрання членів ревізійної комісії ФПСУ. 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту ФПСУ. 

9. Різне. 

Інших пропозицій не надходило. 
Голосували: 

“ЗА” – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити запропонований порядок денний Конференції. 
Шаповалов О. В. запропонував прийняти регламент роботи Конференції та 

перейти до розгляду питань порядку денного: 
1. Звіт Ради ФПСУ – доповідач президент ФПСУ – до 30 хвилин; 

2. Звіт ревізійної комісії – до 5 хвилин; 

3. Виступ делегата під час обговорення питання порядку денного – до 5 хвилин, 
на повторний виступ делегата під час обговорення цього ж питання – до 
3 хвилин. 
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4. Провести Конференцію за 5 годин з перервою. 

Інших пропозицій не надходило. 

Шаповалов О.В. ставить на голосування пропозицію щодо затвердження 
запропонованого регламенту. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити запропонований регламент роботи Конференції. 

3 третього питання порядку денного співголова Конференції Даниленко С.М.  
надав слово для звіту президенту ФПСУ Шаповалову О.В. 

Шаповалов О.В. висловив подяку членам Ради ФПСУ за їх роботу та підтримку. 
До основних досягнень у звітному періоді слід віднести захист Федерацією у судовому 
порядку (у Вищому адміністративному суді включно) розроблених ФПСУ Правил 
спортивних змагань з парашутного спорту (у подальшому – Правила), набуття 
Федерацією статусу національної з виду спорту “парашутний спорт”, включення до 
Єдиної спортивної класифікації України нормативних вимог з вправи “Двійка” з 
парашутної групової акробатики, що дозволило присвоїти 3-м парашутистам звання 
“Майстер спорту Украни”. 

Попри всі ускладнення вдалось зберегти місце розташування офісу ФПСУ і сам 
факт проведення Конференції в залі засідань ЦК ТСО України говорить про існування 
партнерських взаємовідносин з ТСО України. 

Продуктивні взаємовідносини склались між ФПСУ та Спілкою громадських 
організацій “Спортивний комітет України”, яка фінансово допомагає проведенню 
щорічних всеукраїнських семінарів суддів з парашутного спорту. 

Поступово налагоджуються ділові взаємовідносини з Мінмолодьспортом України, 
з яким разом довелось відстоювали в судових інстанціях право на існування Правил 
спортивних змагань з парашутного спорту, за поданням ФПСУ були зареєстровані 
національні рекорди з парашутного спорту, присвоюються почесні спортивні звання 
“Майстер спорту України міжнародного класу” та “Майстер спорту України”, ФПСУ 
подала до Мінмолодьспорту України свої пропозиції від щодо змін та доповнень до 
чинних Правил з парашутного купольного пілотування, артистичного парашутизму, 
польотів в аеродинамічних комбенізонах. Водночас слід зауважити, що часом бракує 
зворотного контакту від Мінмолодьспорту України стосовно пропозицій від ФПСУ, 
зокрема у питанні щодо порядку присвоєння суддівських категорій. 

У роботі Конференції приймають участь лідери всіх напрямків парашутного спорту 
в Україні переважна більшість голів комітетів з питань розвитку різновидів парашутного 
спорту в Україні. 

В подальшому Шаповалов О.В. стисло охарактеризував стан роботи комітетів з 
питань розвитку окремих різновидів парашутного спорту та Центральної атестаційної 
комісії за звітний період. 

Даниленко С.М.  По закінченню доповіді президента ФПСУ Шаповалова О.В. 
задав йому питання стосовно відмови у розгляді пропозицій щодо внесення змін до 
загальних розділів Правил спортивних змагань з парашутного спорту. 

Шаповалов О.В. у відповіді зауважив, що на теперішній час більш нагальними 
завданнями є внесення змін до розділу Правил з парашутного купольного пілотування та 
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включення додаткових розділів до Правил, які стосуються змагань з артистичних видів 
парашутного спорту та польотів в аеродинамічних комбенізонах. Правила є динамічним 
документом, щорічно Міжнародна парашутна комісія ФАІ вносить певні зміни до правил 
проведення чемпіонатів світу/континентальних чемпіонатів, тому періодично і загальні 
розділи національних Правил потребують уточнень, але ця робота буде проводитись вже 
після того, коли вже подані пропозиції ФПСУ будуть опрацьовані Мінмолодьспортом 
України та затверджені у повій редакції Правил. 

Делегати Конференції Злотник В.В., Рижило П.А., Труш С.М. запропонували звіт 
президента ФПСУ Шаповалова О.В. прийняти до відома та оцінити роботу президента 
ФПСУ Шаповалова О.В. та Ради ФПСУ за звітний період як задовільну. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Визнати роботу президента ФПСУ Шаповалова О.В. та Ради ФПСУ за звітний 

період задовільною. 

3 четвертого питання порядку денного голова Конференції Шаповалов О.В.  за 
відсутності голови Ревізійної комісії ФПСУ Сивухіної О.В. надав слово для звіту члену 
Ревізійної комісії ФПСУ Єрмолаєву Є.О. 

Доповідач з цього питання доповів присутнім, що надходження та використання 
коштів ФПСУ проводилось щорічно відповідно до норм чинного законодавства за 
статтями затвердженого бюджету ФПСУ під контролем бюджетного комітету ФПСУ. Всі 
фінансові операції проводились виключно через поточний рахунок ФПСУ у банківських 
установах. Порушень фінансової дисципліни при використання коштів ФПСУ виявлено не 
було. 

Станом на 01.01.2017 р. перехідний залишок коштів ФПСУ становив 
111 399,81 грн. 

Даниленко С.М.  надав присутнім інформацію щодо принципів формування 
бюджету ФПСУ. 
Шаповалов О.В. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії. 

3 п’ятого питання порядку денного делегат Конференції Бурховецький С.Г. 
запропонував до обрання президентом ФПСУ кандидатуру Шаповалова Олега 
Володимировича. 

Пропозицію Бурховецького С.Г. підтримав делегат Балашов І.Б. 

Інших пропозицій не надходило. 
Співголова Конференції Даниленко С.М. на підставі пропозицій делегатів 

запропонував внести до бюлетеня для таємного голосування одну кандидатуру – 
Шаповалова О.В. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
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“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 
Ухвалили одностайно: 

Внести до бюлетеня для таємного голосування одну кандидатуру – 
Шаповалова Олега Володимировича. 

Співголова Конференції Даниленко С.М.  надав слово для виступу кандидату на 
обрання президентом ФПСУ Шаповалову О.В. 

Шаповалов О.В. у своєму виступі відзначив, що робота Ради ФПСУ має 
базуватись, перш за все, на діяльності комітетів з питань розвитку певних напрямів 
діяльності ФПСУ. Документи готуються фахівцями через відповідні комітети на підставі 
державних документів. Завдання Ради ФПСУ – аналіз рішень комітетів та їх легалізація. 

З найближчих планів – підготовка для встановлення національного рекорду 
України з парашутної групової акробатики “Формація-100”, що до іншого – говорити 
зарано. 

Голова лічильної комісії Конференції Рижило П.А. продемонстрував присутнім 
проект форми бюлетеня для таємного голосування з обрання президента ФПСУ. 

Делегатам Конференції було роз’яснено порядок таємного голосування та типи 
допустимих позначок в бюлетені для підтвердження волевиявлення делегата при 
голосуванні. 

Урна для таємного голосування була в присутності делегатів Конференції 
перевірена на відсутність будь-яких вкладень в ній та опломбована. 

Співголова Конференції Даниленко С.М.  запропонував делегатам Конференції 
затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з обрання президента ФПСУ. 

Інших пропозицій не надходило. 
 Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з однією кандидатурою 

на обрання президентом ФПСУ Шаповалова Олега Володимировича. 
Співголова Конференції Даниленко С.М.  запропонував зробити перерву на 

20 хвилин для підготовки бюлетенів для таємного голосування. 
По закінченню перерви кожен із зареєстрованих делегатів за особистим підписом у 

списку делегатів отримав від лічильної комісії Конференції бюлетень для таємного 
голосування. 

По закінченню таємного голосування після перерви голова лічильної комісії 
Рижило П.А. оприлюднив акт лічильної комісії, згідно з яким делегати одержали 
40 бюлетенів для голосування. В урні для таємного голосування виявлено 40 бюлетенів, 
всі бюлетені визнані дійсними. 

За кандидатуру Шаповалова О.В. проголосували бюлетенями: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає. 
Відповідно до підсумків таємного голосування лічильна комісія вирішила: 

Обраним президентом ФПСУ на наступний термін вважати Шаповалова 
Олега Володимировича. 
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Співголова Конференції Даниленко С.М.  запропонував затвердити протокол 
лічильної комісії Конференції з обрання Шаповалова О.В. президентом ФПСУ на 
наступний термін. 
 Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

 Ухвалили одностайно: 
Затвердити протокол лічильної комісії Конференції з обрання Шаповалова 

Олега Володимировича президентом ФПСУ на наступний термін. 
Обраний президентом ФПСУ Шаповалов О.В. у своєму виступі подякував 

делегатів Конференції за підтримку і відзначив, що вперше з часів легалізації Федерації 
парашутного спорту України у законодавчому полі сучасної України президента ФПСУ 
було обрано таємним голосуванням одноголосно. Шаповалов О.В. запевнив, що і надалі 
він буде залишать рівновіддаленим від авіаційних організацій та керівних органів ФПСУ, 
але пріоритети будуть надані тим авіаційним організаціям, котрі підтримують розвиток 
парашутного спорту. Шаповалов О.В. наголосив, що президент ФПСУ без підтримки 
парашутним загалом навряд чи можне зробити суттєві кроки у розвитку Федерації 
парашутного спорту та парашутного спорту в Україні. 

На питання щодо збільшення фінансування на розвиток того чи іншого різновиду 
парашутного спорту Шаповалов О.В. зазначив, що він і надалі буде намагатись 
вирішувати ці болючі питання через Мінмолодьспорт України, але треба розуміти, що 
обсяги фінансування залежать, в першу чергу, від результатів наших спортсменів на 
чемпіонатах світу чи Європи, тому на даному етапі потрібно зосередитись на пошуках 
спонсорів, бюджетні кошти від Мінмолодьспорту України розподіляються переважно на 
проведення національних чемпіонатів. 

3 шостого питання порядку денного президент ФПСУ Шаповалов О.В. 
запропонував до обрання віце-президентом ФПСУ кандидатуру Маркевича Ярослава 
Володимировича. Маркевич Я.В. обраний народним депутатом України, він є член 
національної збірної команди України з парашутної групової акробатики, чемпіон 
України 2016 р., рекордсмен України. На думку Шаповалова О.В. Маркевич Я.В., 
обіймаючи посаду віце-президента ФПСУ, може вагомо сприяти вирішенню нагальних 
питань ФПСУ у взаємовідносинах з органами державної влади. 

Самовідводу на обрання віце-президентом ФПСУ від Маркевича Я.В. не 
надходило. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Маркевича Ярослава Володимировича віце-президентом ФПСУ. 

Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ, крім вже обраних 
президента ФПСУ та віце-президента ФПСУ, ще 7 осіб, які в подальшому будуть 
очолювати пріоритетні напрямки роботи Ради ФПСУ, запропонована загальна кількість 
членів Ради ФПСУ – 9 осіб. 

Даниленко С.М.  запропонував делегатам Конференції на етапі висунення 
кандидатур до складу Ради ФПСУ не обмежуватись конкретною кількістю осіб, що може 
стати перепоною для обрання додатково до Ради ФПСУ достойних осіб. 

В порядку надходження пропозицій: 
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за кількісний склад Ради ФПСУ чисельністю 9 осіб голосували: 
“ЗА”  – 28; 
“ПРОТИ” –   6; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   6. 

Ухвалили більшістю голосів: 
Затвердити чисельний склад Ради ФПСУ у кількості 9 осіб. 
Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Володька С.С., адвоката, 

члена національної збірної команди України з парашутної групової акробатики 
рекордсмена світу. 

Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Володька С.С. не надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 38; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   2. 

Ухвалили більшістю голосів: 
Обрати Володька Сергія Степановича членом Ради ФПСУ. 
Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Труш О.О., суддю 

національної категорії з парашутного спорту. 
Даниленко С.М.  висловив свої застереження щодо роботи Труш О.О. на посаді 

голови комітету “Колегія суддів ФПСУ” за попередній період. На його думку існуюче 
“Положення про суддів з парашутного спорту” ФПСУ не сприяє активному набуттю 
більш високих кваліфікаційних категорій рядовими суддями. 

Шаповалов О.В. висловив переконання, що процес набуття суддями з 
парашутного спорту фахового досвіду не може бути штучно прискорений, є певні види 
суддівської діяльності, досвід в яких набувається роками навчання на суддівських 
семінарах та практичною роботою на відеомоніторах при оцінюванні еволюцій 
спортсменів/команд, які виконують умови вправ у вільному падінні. Новий склад Ради 
ФПСУ обов’язково повернеться до вирішення питання кваліфікаційного росту суддів з 
огляду на реальний досвід кандидатів на підвищення кваліфікаційної категорії суддів. 

Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Труш О.О. не надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 38; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   2. 

Ухвалили більшістю голосів: 
Обрати Труш Оксану Олексіївну членом Ради ФПСУ. 
Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Даниленка С.М., 

заступника директора Авіакомпанії “Авіа-Союз” з парашутної роботи. 
Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Даниленка С.М. не надходило. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Даниленка Сергія Миколайовича членом Ради ФПСУ. 

Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Балашова І.Б., майстра 
спорту України міжнародного класу, неодноразового рекордсмена світу та Європи. 

Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Балашова І.Б. не надходило. 
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Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Балашова Іллю Борисовича членом Ради ФПСУ. 
Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Поду О.В., рекордсмена 

України з парашутного спорту. 
 Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Поди О.В. не надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Поду Олега Володимировича членом Ради ФПСУ. 
Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Стального А.В., члена 

національної збірної команди України з парашутного купольного пілотування. 
Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Стального А.В. не надходило. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Стального Андрія Володимировича членом Ради ФПСУ. 

Шаповалов О.В. запропонував обрати до Ради ФПСУ Павловську Н.М., суддю з 
парашутного спорту міжнародної категорії. 
 Самовідводу на обрання членом Ради ФПСУ від Павловської Н.М. не надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Павловську Надію Михайлівну членом Ради ФПСУ. 

Співголова Конференції Даниленко С.М.  вніс пропозицію повернутись до 
питання щодо збільшення кількості членів Ради ФПСУ. 
Голосували: 

“ЗА”  – 21; 
“ПРОТИ” – 10; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   9. 

Ухвалили більшістю голосів: 
Провести дискусію з питання щодо збільшення кількості членів Ради ФПСУ. 

У ході дискусії виступали віце-президент ФПСУ Маркевич Я.В., президент ФПСУ 
Шаповалов О.В., делегати Конференції Нечехов О.Л., Кабаненко Д.М., Капустін А.В., 
члени Ради ФПСУ Пода О.В., Даниленко С.М., які обґрунтовували свою позицію щодо 
кількісного та якісного складу Ради ФПСУ, вносились пропозиції щодо обрання до Ради 
ФПСУ деяких кандидатур. 

По закінченню дискусії голова Конференції Шаповалов О.В. вніс на голосування 
питання щодо збільшення чисельної кількості членів Ради ФПСУ. 
Голосували: 
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“ЗА”  – 17; 
“ПРОТИ” – 19; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   4. 

За підсумками голосування: 
Пропозиція щодо збільшення чисельної кількості членів Ради ФПСУ понад 

9 осіб була відхилена, оскільки не набрала необхідної більшості голосів від числа 
зареєстрованих делегатів. 

3 сьомого питання порядку денного президент ФПСУ Шаповалов О.В. 
запропонував до обрання головою Ревізійної комісії ФПСУ кандидатуру Єрмолаєва 
Євгенія Олексійовича, майстра спорту України міжнародного класу, рекордсмена світу з 
парашутної групової акробатики. 

Самовідводу на обрання головою Ревізійної комісії ФПСУ від Єрмолаєва Є.О. не 
надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Єрмолаєва Євгенія Олексійовича головою Ревізійної комісії ФПСУ. 

Шаповалов О.В. запропонував обрати членом Ревізійної комісії ФПСУ 
Арсан В.В., рекордсменку світу з парашутної групової акробатики. 

Самовідводу на обрання членом Ревізійної комісії ФПСУ від Арсан В.В. не 
надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Арсан Вікторію Володимирівну членом Ревізійної комісії ФПСУ. 

Голова Конференції Шаповалов О.В. запропонував обрати членом Ревізійної 
комісії ФПСУ Рижила П.А., майстра спорту України міжнародного класу, 
неодноразового рекордсмена світу та Європи з парашутної групової акробатики. 

Самовідводу на обрання членом Ревізійної комісії ФПСУ від Рижила П.А. не 
надходило. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Обрати Рижила Петра Анатолійовича членом Ревізійної комісії ФПСУ. 
3 восьмого питання порядку денного голова Конференції Шаповалов О.В. 

запропонував розглянути пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту ФПСУ. 
Порівняльна таблиця змін та доповнень до Статуту ФПСУ в редакції 2013 р. була 
заздалегідь розіслана засобами електронної пошти обраним делегатам Конференції 
(Порівняльна таблиця додається). В ході розгляду пропозицій щодо змін та доповнень до 
Статуту ФПСУ порівняльна таблиця відображалась для присутніх на великому екрані 
через відеопроектор. 

Шаповалов О.В. запропонував оприлюднені зміни та доповнення до Статуту 
ФПСУ в редакції 2013 р. прийняти за основу. 
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Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Прийняти за основу оприлюднені зміни та доповнення до Статуту ФПСУ в 

редакції 2013 р. 

При обговоренні деяких пунктів змін та доповнень до Статуту ФПСУ в 
редакції 2013 р. виникали дискусії, остаточне рішення щодо цих пунктів увалювалось 
голосуванням делегатів Конференції з урахуванням необхідної мінімальної кількості 
голосів від числа зареєстрованих на Конференції делегатів (27 голосів). 

Шаповалов О.В. запропонував п. 3.2.5. викласти в наступній редакції “організовує 
та проводить заходи із підвищення кваліфікації інструкторів, тренерів та спортивних 
суддів - членів Федерації;” 
Голосували: 

“ЗА”  – 37; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   3. 

Ухвалили більшістю голосів: 

п. 3.2.5. викласти в наступній редакції “організовує та проводить заходи із 
підвищення кваліфікації інструкторів, тренерів та спортивних суддів - 
членів Федерації;” 

Шаповалов О.В. запропонував п. 4.6. викласти в наступній редакції “Облік членів 
Федерації здійснюється Виконавчим комітетом Федерації.” 
Голосували: 

“ЗА”  – 38; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   2. 

Ухвалили більшістю голосів: 

п. 4.6. викласти в наступній редакції “Облік членів Федерації здійснюється 
Виконавчим комітетом Федерації.” 

Шаповалов О.В. запропонував п. 4.7. викласти в наступній редакції “Прийом 
членів Федерації здійснюється Відокремленими підрозділами, або безпосередньо Радою 
Федерації на підставі особистої письмової заяви про вступ до Федерації.” 
Голосували: 

“ЗА”  – 38; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   2. 

Ухвалили більшістю голосів: 

п. 4.6. викласти в наступній редакції “Прийом членів Федерації здійснюється 
Відокремленими підрозділами, або безпосередньо Радою Федерації на 
підставі особистої письмової заяви про вступ до Федерації.” 

Шаповалов О.В. запропонував п. 8.17.12. викласти в наступній редакції “вносить 
на розгляд Конференції Федерації подання про обрання Віце-президента Федерації та 
інших членів Ради Федерації.” 

В дискусії щодо цієї редакції п. 8.17.12. виступали делегати Конференції 
Антюфеєв Г.М., Кабаненко Д.М., Тьорло І.А., президент ФПСУ Шаповалов О.В., 
члени Ради ФПСУ Даниленко С.М., Пода О.В., Стальний А.В. 
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По закінченню дискусії голова Конференції Шаповалов О.В. вніс на голосування 
питання щодо затвердження запропонованої ним нової редакції п. 8.17.12. 
Голосували: 

“ЗА”  – 23; 
“ПРОТИ” –   9; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   8 
Делегат Конференції Тьорло І.А. нагадав присутнім, що мінімальна кількість 

голосів делегатів Конференції у питаннях щодо змін та/або доповнень до Статуту ФПСУ 
має бути 27 з 40 зареєстрованих на Конференції делегатів. 
За підсумками голосування: 

Пропозиція щодо запропонованої президентом ФПСУ Шаповаловим О.В. 
нової редакції п. 8.17.12. була відхилена, оскільки не набрала необхідної кількості 
голосів від числа зареєстрованих делегатів. 

Додатково до заздалегідь оприлюднених пропозицій стосовно внесення змін та/або 
доповнень до Статуту ФПСУ співголова Конференції Даниленко С.М. запропонував 
делегатам внести зміни до п. 8.6.3. та закріпити в Статуті ФПСУ норму представництва 
для участі у Конференції Федерації по 2 делегата від кожного Відокремленого підрозділу 
ФПСУ. 

В дискусії щодо пропозиції Даниленка С.М. стосовно нової редакції п. 8.6.2. 
виступали делегати Конференції Висоцький Є.С., Кабаненко Д.М., Тьорло І.А., 
президент ФПСУ Шаповалов О.В., члени Ради ФПСУ Балашов І.Б., Володько С.С., 
Даниленко С.М., Пода О.В. 

По закінченню дискусії голова Конференції Шаповалов О.В. вніс на голосування 
питання щодо пропозиції Даниленка С.М. стосовно нової редакції п. 8.6.2. 
Голосували: 

“ЗА”  – 18; 
“ПРОТИ” –  20; 
“УТРИМАЛИСЬ” –   2. 

За підсумками голосування: 
Пропозиція щодо запропонованої членом Ради ФПСУ Даниленком С.М., 

стосовно нової редакції п. 8.6.2. була відхилена, оскільки не набрала необхідної 
кількості голосів від числа зареєстрованих делегатів. 

Інших пропозицій від делегатів Конференції щодо змін та/або доповнень до 
Статуту ФПСУ не надходило. 
Шаповалов О.В. вніс на голосування делегатів Конференції наступні питання: 

1. Затвердити нову редакцію Статуту Всеукраїнської громадської організації “Федерація 
парашутного спорту України”. 

Голосували: 
“ЗА”  – 39; 
“ПРОТИ” –   1; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили більшістю голосів: 
Затвердити нову редакцію Статуту Всеукраїнської громадської організації 

“Федерація парашутного спорту України”, ідентифікаційний код юридичної особи – 
14356155 (текст Статуту додається). 

2. Дозволити Раді ФПСУ вносити стилістичні та орфографічні правки і доповнення на 
вимогу реєстраційних органів. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
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“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Дозволити Раді ФПСУ вносити стилістичні та орфографічні правки і 

доповнення на вимогу реєстраційних органів. 

3. Доручити голові Конференції Шаповалову Олегу Володимировичу та секретарю 
Конференції Тьорлу Ігорю Ананійовичу підписати затверджений Конференцією 
Статут Федерації в новій редакції. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Доручити голові Конференції – Шаповалову Олегу Володимировичу (паспорт 

МК 145451, виданий 19 березня 1996 р., ІПН 2305701318) та секретарю Конференції – 
Тьорлу Ігорю Ананійовичу (паспорт КА 552869, виданий 12 вересня 1997 р., 
ІПН 1780907775), підписати затверджений Конференцією Статут Федерації в новій 
редакції. 
4. Доручити представляти інтереси Федерації Шаповалову Олегу Володимировичу як 

особисто, так і шляхом передоручення іншим особам, перед усіма суб'єктами 
державної реєстрації, які визначені у Законі України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, та 
здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Федерації, змін до відомостей 
про Федерацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Доручити представляти інтереси Федерації Шаповалову Олегу 

Володимировичу як особисто, так і шляхом передоручення іншим особам, перед 
усіма суб'єктами державної реєстрації, які визначені у Законі України “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань”, та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Федерації, 
змін до відомостей про Федерацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

5. Дозволити Раді ФПСУ на період дії її повноважень господарське управління коштами 
та майном Федерації в межах затвердженого бюджету ФПСУ. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Дозволити обраній Раді ФПСУ на період дії її повноважень господарське 

управління коштами та майном Федерації в межах затвердженого бюджету ФПСУ. 
6. Дозволити Раді ФПСУ на період дії її повноважень укладати договори, пов’язані з 

діяльністю Федерації, без обмежень. 
Голосували: 

“ЗА”  – 40; 
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“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Дозволити Раді ФПСУ на період дії її повноважень укладати договори, 

пов’язані з діяльністю Федерації, без обмежень. 

7. Дозволити Раді ФПСУ на період дії її повноважень придбання або відчуження майна 
або майнових вправ, передачу їх у заставу в межах наявного та/або набутого в 
результаті своєї діяльності. 

Голосували: 
“ЗА”  – 40; 
“ПРОТИ” – немає; 
“УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

Ухвалили одностайно: 
Дозволити Раді ФПСУ на період дії її повноважень придбання або відчуження 

майна або майнових вправ, передачу їх у заставу в межах наявного та/або набутого в 
результаті своєї діяльності. 

3 дев’ятого питання порядку денного “Різне” член Ради ФПСУ Балашов І.Б. 
висловив своє занепокоєння станом своєчасного доведення інформації до членів 
Федерації щодо тих рішень, котрі ухвалює Рада ФПСУ. Крім того, відчуваються 
прогалини у налагодженні взаємодії Федерації із засобами масової інформації для 
висвітлення діяльності ФПСУ та її досягнень. 

Шаповалов О.В. зауважив, що виправити таку ситуацію можна за рахунок 
залучення до цієї роботи журналістів та фахівців, які працюють в ЗМІ національно 
масштабу, пошук таких фахівців триває. Також нагальним є виправлення вкрай 
незадовільної ситуації з непрацюючим сайтом ФПСУ, хоча пройшло більше ніж півроку, 
як він особисто передав всі ключі та права доступу до керування сайтом представникам 
Федерації парашутного спорту Дніпропетровської області, які обіцяли достатньо швидко 
відновити роботу сайту ФПСУ. Час спливає, але зрушень не видно. Вочевидь, при 
розробці бюджету ФПСУ на поточний рік потрібно передбачити кошти на фінансування 
за статтею підтримки роботи сайту ФПСУ. 

Оскільки порядок денний Конференції був вичерпаний, головуючий 
Шаповалов О.В. оголосив Конференцію такою, що завершила свою роботу. 

Голова Конференції Шаповалов О.В. 

Секретар Конференції Тьорло І.А. 


