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Ісх. №_02/01 
08. 01_ 2022 р.  

  
ПОСТАНОВА 

 
Згідно постанови про внески № 20/12-21 від 20.12.2021 року ФПУ на 2022 рік . 

Рада ВП ВГО «Федерація пауерліфтингу України»  «Федерація пауерліфтингу 
Донецької області» ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Встановити наступні види внесків у ВП ВГО «Федерація пауерліфтингу України»  
«Федерація пауерліфтингу Донецької області»: 

ü річний членський внесок повнолітніх осіб - в розмірі 300 гривень; 
ü річний членський внесок неповнолітніх осіб (до 18 років) - в розмірі 150 

гривень; 
ü стартові внески за участь у регіональних змаганнях в розмірах:  

- серед чоловіків та жінок (дорослих) -250 гривень; 
- серед юніорів і юніорок та ветеранів -200 гривень; 
- серед юнаків і дівчат та студентів -150 гривень; 

ü цільовий організаційний внесок для виїзду на міжнародні змагання – в 
розмірі 200 грн (без оформлення віз), 400 грн (з оформленням віз); 

ü цільовий внесок за складання іспиту  на звання «Суддя національної 
категорії з пауерліфтингу» - в розмірі 300 грн. 

2. Річні членські внески сплачують всі члени ФПУ у будь які строки впродовж 
поточного року, але не пізніше участі у перших календарних заходах року, або по 31 
грудня поточного року включно, якщо участь у заходах ФПУ/ВП ФПУ не 
приймалась. Особи, які вступають у лави ФПУ сплачують членський внесок разом з 
поданням заяв встановленого зразка. У разі несплати діючим членом  ФПУ 
членського внеску впродовж року, Дисциплінарний Комітет ФПУ приймає 
рішення щодо відповідних санкцій. 
3. Стартові внески за участь у всеукраїнських змаганнях сплачуються до їх початку, не 
пізніше часу проходження мандатних комісій. 
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4. Розмір стартових внесків за участь в обласних змаганнях не може перевищувати 
розмір стартового внеску за участь у всеукраїнських змаганнях. 
5. Організаційний внесок для виїзду на міжнародні змагання сплачуються всіма 
членами делегації не пізніше, ніж за 30 днів до початку відповідних змагань. 
6. Цільовий внесок за складання іспиту на звання «Суддя національної категорії з 
пауерліфтингу» сплачуються безпосередньо перед початком іспиту. 
7. Від сплати всіх внесків звільняються неповнолітні діти-сироти (до досягнення 18 
років) та військовослужбовці, які служать в зоні проведення АТО, ветерани АТО. 
8. У разі потреби до Постанови можуть бути внесені зміни або доповнення. 
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