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Шановний Сергію Олександровичу і члени громадської спілки 

«Федерація каное України» 

 

Звертаюсь до вас від імені веслувальної громади Дніпропетровщини. 
Останнім часом член виконкому, генеральний секретар федерації каное України 
О.Мостовенко веде непосильну роботу по проведенню позачергової Конференції ГС 
«ФКУ», і спираючись на висновки ревізійної комісії та особисто свою думку, говорить 
(цитую), що «керівництво спілки та виконком федерації самоусунулись від своїх обов’язків, 
систематично допускають порушення і знущаються з обласних осередків». 
На думку членів Дніпропетровської обласної федерації з веслування на байдарках і каное, з 
якими я як голова організації поспілкувався в телефонному режимі, виявлені численні 
фінансові порушення – це голослівні припущення, які не мають під собою ніяких підстав 
(що було відображено в листі віцепрезиденту ФКУ Віктора Вінтоняка). 
Незрозумілі заклики та публікації в соцмережі Фейсбук направлені на розкол в рядах членів 
федерації, дезорганізують роботу та дискредитують нашу організацію в очах спільноти. Від 
помилок та недоробок ніхто не застрахований.  
Всі питання роботи ФКУ, впевнений в цьому, треба вирішувати цивілізованим 

шляхом. 
Федерація – це не тільки керівництво спілки, це ще тренери і спортсмени збірної України, 
які зараз готуються до відповідальних змагань 2021-го року, головним з яких є Олімпійські 
ігри. Ми не маємо право заважати їм в цьому, більше того - маємо підтримувати. 
Після обговорення у телефонному та онлайн режимі, члени Дніпропетровської обласної 
федерації з веслування на байдарках і каное підтримали своїх колег із Черкаської федерації 
веслування в тому, що проведення позачергової конференції зараз недоцільне, у зв’язку з 
тим, що питання, які висуває «ініціативна група» не є невідкладними та терміновими, а в 
країні, нагадаю, рішенням Кабінету міністрів встановлений карантин, і такі зібрання 
загрожують здоров’ю його учасників. 
Ми маємо дати можливість вирішувати керівним органам ГС «ФКУ» всі організаційні 
питання щодо підготовки і участі збірної України в Олімпійських іграх-2020. 

У зв’язку з цими обставинами, Дніпропетровська обласна «Федерація з веслування на 
байдарках і каное» не планує брати участь у позачерговій Конференції , яка збирається 
«ініціативною групою» у м.Тернопіль.  
Пропонуємо провести загальні збори на перших офіційних змаганнях, або у будь-які 
терміни та місті, запропонованими ГС «Федерація каное України». 
 

З повагою, 
голова Дніпропетровської обласної федерації 
з веслування на байдарках і каное, 
заслужений майстер спорту СРСР      М.М.Баранов 

 


