
ПРОТОКОЛ 

IV З’їзду Федерації спортивного туризму України 

 

02березня 2013 року   

 м. Київ 

 

 

Відповідно до встановлених Президією Федерації спортивного туризму 

України норм представництва делегатами IV З’їзду Федерації спортивного 

туризму України обрано 117 членів Федерації.  Взяли участь у роботі IV 

З'їзду 107 делегатів з Автономної Республіки Крим, 24 областей України, 

міст Києва та Севастополя. У роботі IV З'їзду, згідно зі Статутом Федерації, 

взяв участь з правом вирішального голосу голова Ради старійшин Федерації     

Танигін Ю.І.  

Всього учасників IV З'їзду з правом вирішального голосу – 108 чоловік 

(реєстр делегатів, які взяли участь у роботі З'їзду додається). 

Не прибули та не взяли участь у роботі З’їзду делегати від Херсонської 

області. 

В роботі З’їзду взяв участь представник Міністерства молоді та спорту 

України Петров В.Ж., ректор Київського університету туризму, економіки та 

права Федорченко В.К., професор КУТЕП, Надзвичайний та Повноважний 

Посол України Цибух В.І., заступник директора Українського державного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (УДЦТКУМ) Міносвіти і 

науки України Омельченко Д.Г., представники громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, спортсмени, тренери, фахівці 

туризму, всього  біля 30 осіб, а також 3 представники засобів масової 

інформації. 

ІV З’їзд Федерації спортивного туризму України (далі – Федерації) 

відкрив президент Федерації спортивного туризму  Матвієнко А.С. 

Матвієнко А.С. проінформував присутніх про роботу оргкомітету з  

підготовки  IV З'їзду, про представництво учасників З’їзду та запропонував 

розпочати роботу IV З'їзду. 

Інші пропозиції не надходили. 

За одноголосним рішенням учасників  IV З'їзд Федерації спортивного 

туризму України розпочав свою роботу. 

 

Головуючий на З’їзді  Президент  Федерації спортивного туризму 

Матвієнко А.С. 

 

Головуючий пропонує вшанувати пам’ять  ветерана спортивного 

туризму України Царіхіна  Н.І., Одеська ОФСТ, та всіх членів Федерації, 

яких, на жаль, вже не стало з нами за ці 4 роки. 

Хвилина мовчання.  
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СЛУХАЛИ: 1. Матвієнка А.С., який запропонував обрати президію  IV 

З'їзду, відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету,  щодо її чисельного 

та персонального складу. 

Заперечення, інші пропозиції не надходили. 

Голосували одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати президію IV З'їзду Федерації спортивного туризму України у 

кількості 4 осіб. 

2. Обрати до складу президії IV З'їзду Федерації спортивного туризму 

України: 

- Матвієнка  

Анатолія Сергійовича 

 

президента Федерації; 

- Штангея 

Юрія Валентиновича 

 

першого віце-президента Федерації; 

- Соколова  

Володимира Анатолійовича 

 

віце-президента Федерації 

 -    Танигіна Юрія Івановича Голову Ради старійшин Федерації 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Матвієнка А.С., який запропонував обрати секретаріат 

IV З'їзду відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету  щодо його 

чисельного та персонального складу. 

Заперечення, інші пропозиції не надходили. 

Голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати секретаріат IV З'їзду Федерації спортивного туризму України у 

кількості 3 осіб. 

2. Обрати до складу секретаріату IV З'їзду Федерації спортивного туризму 

України: 

     -    Іванова  

          Валерія Юхимовича 

голову комісії з водного туризму 

Президії  Федерації ; 

- Скляр  

     Ольгу Миколаївну  

президента Полтавської обласної 

федерації спортивного туризму; 

- Шкляра 

     Ігоря Миколайовича 

голову комісії з підготовки та атестації 

туристських кадрів Президії Федерації 

                                          

СЛУХАЛИ: 3. Матвієнка А.С., який запропонував обрати мандатну 

комісію IV З'їзду, відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету, щодо її 

чисельного та персонального складу. 

Заперечення, інші пропозиції не надходили. 

Голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати мандатну комісію ІIІ З’їзду  Федерації спортивного туризму 

України у кількості 5 осіб. 

2. Обрати до складу мандатної комісії IV З’їзду Федерації спортивного 

туризму України: 

     -    Бакуту Олександра Івановича голову колегії суддів змагань з видів 

спортивного туризму Президії Федерації 

- Загоруйка 

Юрія Михайловича 

президента Хмельницької обласної 

федерації спортивного туризму 

- Колотуху  

Олександра Васильовича 

президента Кіровоградської обласної 

федерації спортивного туризму, 

голову комісії з лижного туризму 

Президії  Федерації 

- Косила   

Михайла Юрійовича 

президента Івано-Франківської обласної 

федерації спортивного туризму 

- Самусю          

Сергія Ілліча  

президента Донецької обласної федерації 

спортивного туризму 

 

СЛУХАЛИ: 4. Матвієнка А.С., який запропонував обрати лічильну 

комісію З’їзду відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету IV З’їзду  

щодо її чисельного та персонального складу. 

Інших пропозицій не надходило. 

Голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати лічильну комісію Федерації спортивного туризму України у 

кількості 3 осіб. 

2. Обрати до складу лічильної комісії IV З’їзду Федерації спортивного 

туризму України: 

- Толстіхіна  

Леоніда Миколайовича 

президента Волинської обласної 

федерації спортивного туризму 

  

- Козія   

Віктора Георгійовича 

президента Миколаївської обласної 

федерації спортивного туризму, 

голову комісії з гірського туризму 

Президії  Федерації 

  

- Романів  

     Андрія Сергійовича 

делегата від Рівненської обласної           

федерації спортивного туризму 

  

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Матвієнка А.С., який запропонував обрати редакційну 

комісію IV З’їзду відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету  З’їзду  

щодо її чисельного та персонального складу. 

Надійшла пропозиція  замість відсутнього Самарцева Є.В. (делегата від 

Волинської ОФСТ) внести кандидатуру Долинного Володимира Васильовича 

(делегата від Тернопільської ОФСТ). 
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Інших пропозицій не надходило. 

Голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати редакційну комісію Федерації спортивного туризму України у 

кількості 5 осіб. 

2. Обрати до складу редакційної комісії IV З’їзду Федерації спортивного 

туризму України: 

- Штангея  

Юрія Валентиновича 

першого віце-президента ФСТУ 

 

- Дудку  

     Анатолія Петровича 

голову Ревізійної комісії ФСТУ 

- Бабенка 

Юрія Івановича 

президента Київської міської 

федерації спортивного туризму 

- Долинного Володимира 

Васильовича 

президента Тернопільської обласної 

федерації спортивного туризму 

- Парчевського 

Ігоря Анатолійовича 

президента Рівненської обласної 

федерації спортивного туризму 

- Наровлянського  

     Олександра Даниловича   

члена Ревізійної комісії ФСТУ 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Матвієнка А.С., який запропонував затвердити 

Регламент  IV З’їзду відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету З’їзду.   

Заперечення, інші пропозиції не надходили. 

Голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  регламент IV З’їзду Федерації спортивного туризму 

України:   

1. Засідання З’їзду є відкритим. На засіданні можуть бути присутні 

делегати З’їзду, запрошені та представники засобів масової інформації. За 

рішенням З’їзду можуть проводитись закриті засідання. 

2. Вхід до зали засідань З’їзду здійснюється у відкритому режимі. 

3. Тимчасові посвідчення видаються делегатам під час реєстрації і 

діють до визнання повноважень делегатів (затвердження З’їздом рішення 

мандатної комісії).  

Після затвердження рішення мандатної комісії делегатам, чиї 

повноваження визнані З’їздом, видаються мандати. 

4.  Для організації своєї роботи З’їзд обирає робочі органи: президію, 

секретаріат, мандатну комісію, лічильну комісію,  редакційну комісію. 

5. Час виступів регламентується наступним чином: 

 для привітань – до 3 хвилин; 

 для доповіді Президента Федерації – до 20 хвилин; 

 для доповіді голови Ревізійної комісії – до 10 хвилин; 
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 для доповіді голови Ради Старійшин – до 10 хвилин;  

 для інформацій (представлення документів)  – до 10 хвилин; 

 для  виступів - до 5 хвилин;     

 для повторних виступів, довідок, зауважень, 

запитань, пропозицій, інформацій – до 3 хвилин; 

6. Слово для виступів з процедурних питань надається позачергово. 

7. Перерва в засіданні оголошується не рідше ніж через кожні 2 години 

роботи. 

8. У обговоренні питань порядку денного можуть брати участь як 

делегати, так і запрошені. В голосуванні беруть участь тільки делегати З’їзду. 

Делегування особистих повноважень делегата З’їзду іншим особам  не 

допускається і при голосуванні не враховується. 

9. Рішення З’їзду по внесенню змін та доповнень до Статуту 

приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 від кількості 

делегатів, зареєстрованих на З’їзді. Усі інші рішення приймаються простою 

більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді. 

Голосування на З’їзді має відкритий характер і проводяться 

тимчасовими посвідченнями (до затвердження рішення мандатної комісії) та 

мандатами делегатів З’їзду. Голосування щодо кандидатури президента 

ФСТУ за рішенням З'їзду може бути проведено таємним або відкритим. 

10. Для роботи над проектами документів З’їзд утворює редакційну 

комісію, яка працює лише з проектами документів, взятими З’їздом за 

основу. Зміни і доповнення до проектів документів З’їзду можуть бути 

внесені на розгляд редакційної комісії до 13-ї години 02.03.2013 р. лише в 

письмовому вигляді. 

11.Документи З’їзду ухвалюються за наступною процедурою: 

 представлення проекту документу на З’їзді та взяття його за основу; 

 обговорення проекту документу, внесення змін і доповнень; 

 опрацювання оголошених на З’їзді та поданих письмово пропозицій щодо 

змін і доповнень до проекту; 

 голосування змін і доповнень до проекту, розглянутих і внесених 

редакційною комісією; 

 прийняття документу в цілому. 

12. У разі необхідності президія З’їзду може оголосити перерву для 

проведення наради керівництва Федерації та президентів територіальних 

осередків Федерації. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Матвієнка А.С., який запропонував затвердити порядок 

денний IV З’їзду відповідно до розданих пропозицій Оргкомітету З’їзду.   

Заперечення, інші пропозиції не надходили. 

Голосували одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний IV З’їзду Федерації спортивного 

туризму України:   

 

1. Про прийняття в члени Федерації спортивного туризму України 

2. Вручення Почесних відзнак, Грамот та посвідчень про присвоєння 

спортивного звання «Майстер спорту України». 

3. Про  підсумки роботи Федерації спортивного туризму України за період 

від ІІІ З’їзду, стан спортивного туризму в Україні та завдання Федерації 

щодо його подальшого розвитку.  

4. Про роботу Ради Старійшин Федерації спортивного туризму України за 

період від ІІІ З’їзду.   

5. Про роботу Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України за 

період від ІІІ З’їзду. 

6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації спортивного 

туризму України. 

5. Вибори президента Федерації спортивного туризму України.             

6. Вибори перших віце-президентів Федерації спортивного туризму України. 

7. Вибори віце-президентів Федерації спортивного туризму України. 

8. Вибори голови Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України. 

9. Вибори членів Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України 

10. Вибори голови Ради Старійшин Федерації спортивного туризму України 

11.Про продовження повноважень членів комісій та колегій та проведення 

звітно-виборчих зборів в них. 

12.Різне 

 

Головуючий пропонує провести почесне нагородження членів 

Федерації. 

Відзнакою Федерації «Видатний мандрівник України» нагороджуються: 

Юдін Валерій Якович, Одеська ОФСТ; 

Філін Віталій Миколайович, Миколаївська ОФСТ; 

Дегтяр Михайло Андрійович, Київська ОФСТ.; 

Коротких Євген Григорович, Луганська ОФСТ. 

Грамотами Федерації за найкращі показники участі спортсменів регіонів у 

всеукраїнських у 2012 р. нагороджуються: 

         1 місце  -     Київська міська ФСТ; 

         2 місце  -    Хмельницька ОФСТ; 

         3 місце  -    Одеська ОФСТ. 

Посвідчення «Майстер спорту України» зі спортивного туризму (вітрильний) 

вручені: 

                 Рагуліну Анатолію Єгоровичу, Луганська ОФСТ; 

                 Подтяроба Світлані Петрівні, Донецька ОФСТ; 

                 Подтяробі Петру Васильовичу, Донецька ОФСТ; 

                 Рижиковій Тетяні Михайлівні, Донецька ОФСТ. 
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СЛУХАЛИ 8.  Про прийняття в члени Федерації спортивного туризму 

України Цибуха Валерія Івановича, професора КУТЕП, Надзвичайного та 

Повноважного посла України. 

Головуючий  інформує делегатів про автобіографічні данні 

Цибуха В.І. 

Запитань до Цибуха В.І. немає. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Цибуха Валерія Івановича у члени Федерації спортивного 

туризму України. 

Голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ 9.  Про прийняття в члени Федерації спортивного туризму 

України Федорченка Володимира Кириловича, ректора КУТЕП, професора. 

Головуючий  інформує делегатів про автобіографічні данні        

Федорченка В.К. 

Запитань до Федорченко Володимира Кириловича немає. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Федорченка Володимира Кириловича у члени Федерації 

спортивного туризму України. 

Голосували одноголосно. 

 

Головуючий пропонує заслухати доповіді президента ФСТУ, голови 

Ради Старійшин, голови Ревізійної комісії, інформацію про внесення змін та 

доповнень до Статуту Федерації спортивного туризму України, після чого 

приступити до обговорення всіх доповідей. 

Пропозиція делегатами підтримується. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Для доповіді про  підсумки роботи Президії Федерації 

спортивного туризму України за період від ІІІ З’їзду, стан спортивного 

туризму в Україні та завдання Федерації щодо його подальшого розвитку 

слово надано президенту Федерації спортивного туризму України 

Матвієнко А.С.  

Матвієнко А.С. поінформував учасників  З’їзду про роботу Президії 

Федерації спортивного туризму України за період від ІІІ З’їзду щодо 

виконання завдань першого етапу Програми діяльності Федерації щодо 

розвитку спортивного туризму на 2010 – 2017 роки  (доповідь додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11.  Для інформації про роботу Ради старійшин Федерації 

спортивного туризму України за період від ІІІ З’їзду слово надано голові 

Ради Старійшин Федерації спортивного туризму України  Танигіну Ю.І. 

(інформація додається).  

 

СЛУХАЛИ: 12. Для доповіді про роботу Ревізійної комісії Федерації 

спортивного туризму України за період від ІІІ З’їзду слово надано голові 
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Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України Дудці А.П. (звіт 

додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Для інформації про внесення змін та доповнень до 

Статуту Федерації спортивного туризму України, слово надано першому 

віце-президенту Федерації спортивного туризму України Штангею Ю.В. 

 

За дорученням делегатів IV З’їзду направлена вітальна телеграма 

Сафіуліну  Р.С. в зв’язку з призначенням його Міністром молоді та спорту 

України та з нагоди створення Міністерства молоді та спорту України.. 

 

У обговоренні звітної доповіді президента Федерації спортивного 

туризму України, народного депутата України Матвієнка А.С., звітів голови 

Ради Старійшин, голови Ревізійної комісії, інформації про внесення змін та 

доповнень до Статуту Федерації спортивного туризму України, взяли участь:  

 

1. Наровлянский О.Д.  делегат Луганської ОФСТ.  

Оцінив роботу Президії, Ради старійшин  за звітній період як 

задовільну, звіт Ревізійної комісії запропонував затвердити.  

Підтримав пропозицію щодо структури ФСТУ як громадської спілки. 

Висловив низку пропозицій щодо поліпшення роботи комісій та 

колегій Федерації, запропонував квотний принцип формування комісій. 

Зазначив необхідність проведення перерозподілу повноважень між 

Виконкомом та комісіями, колегіями Федерації, надання комісіям, колегіям 

більшої самостійності в оперативному вирішенні профільних питань. 

Вніс пропозицію проводити формування колегій суддів шляхом 

делегування до їхнього складу представників комісій з видів спортивного 

туризму.  

 

2. Гергая  Г. В. делегат  Одеської ОФСТ  

Підтримав пропозицію щодо перетворення Федерації у громадську 

спілку. Запропонував провести з цього питання рейтингове голосування 

делегатів  З’їзду. 

Запросив в вересні 2013 року ветеранів спортивного туризму на ІІ зліт 

ветеранів, що буде проводитися в м. Одесі. 

      Оцінив роботу президента, Президії, Ради старійшин  за звітній період 

як задовільну, звіт Ревізійної комісії запропонував затвердити. 

 

3. Толстіхін Л.М.  делегат Волинської ОФСТ 

Зазначив, що в 2012 році створена Міжнародна федерація спортивного 

туризму, в засновниках якої  і Федерація України. Поінформував про 

підготовку  міжнародних Правил змагань.  

Відзначив значний внесок президента ФСТУ Матвієнко А.С., першого 

віце-президента Штангея Ю.В. в розвиток спортивного туризму та 
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становлення Федерації спортивного туризму України як розвинутої 

громадської організації. 

     Оцінив роботу Президії, Ради старійшин  за звітній період як 

задовільну, звіт Ревізійної комісії запропонував затвердити. 

 

4. Булашев О.Я.,  ветеран спортивного туризму з  м. Харкова. 

Звернув увагу на відсутність в доповіді президента інформації про 

присвоєння звань окремо по походах, а скільки – за перемоги на дистанціях. 

Може настав час відійти похідному туризму від туризму «змагального»? Як 

відійшло скелелазіння від альпінізму, орієнтування від пішохідного туризму, 

гребний слалом від водного та т.д. Тоді збільшуються можливості 

змагального туризму поєднатись зі скаутським рухом на Заході, там 

дистанції не гірше українських. Є молодь, якої більш подобається змагатись 

наочно, швидко. 

Запропонував провести паспортизацію обласних федерацій – 

приміщення, кадри, види туризму, повноваження комісій тощо.  

Роботу президента, Президії, Ради старійшин  за звітній період 

признати як задовільну, звіт Ревізійної комісії запропонував затвердити. 

 

5. Коган В.Г. делегат Миколаївської ОФСТ 

     Підтримав пропозицію Наровлянського О.Д. щодо скасування певних 

комісій Президії ФСТУ (медичної, кадрової, дитяче-юнацького туризму  

тощо). Зазначив, що їх функції можуть виконувати комісії з видів 

спортивного туризму. 

Зазначив, що чисельність наших осередків можливо встановити 

переписом. Але ж є більш простий спосіб – річні членські внески. Це буде і  

порядок, і гроші у Федерації. 

Оцінив роботу Президії, Ради старійшин  за звітній період в цілому як 

задовільну, звіт Ревізійної комісії запропонував затвердити. 

 

6. Вільнер  В.Б.  делегат Київської міської ФСТ 

Відмітив, що на  його думку за 12 лет існування Федерації змінилось 

багато чого в цьому світі, змінились принципи роботи, а ми живемо по 

старому, за радянськими зразками. 

Зазначив, що  зараз в ЦМКК представники багатьох регіонів, що часто  

не дає можливості зібрати кворум. Запропонував ввести інститут експертів 

національної категорії з членів Федерації, які проживають в регіонах, мають 

необхідний досвід і могли би випускати групи  походи. А на ЦМКК покласти 

узагальненню позиції, затвердження звітів, визначення складності перешкод, 

створення туристських класифікаторів.  

Запропонував ввести квотний принцип формування складу комісій та 

делегування на збори, з'їзди тощо. 

Зазначив, що Виконком має продовжувати бути ведучим керівним 

органом Федерації, координуючим діяльність окремих комісій Федерації. 
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Відмітив, що в діяльності Федерації важливим напрямком має бути 

розвиток масового туризму, комбінованого туризму. 

Підтримав пропозицію про збільшення чисельності віце-президентів. 

Оцінив роботу президента, Президії  за звітній період як задовільну, 

звіт Ревізійної комісії затвердити. 

 

7. Омельченко Д.Г.,  заступник директора Українського державного 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міносвіти та науки 

України. 

Передав вітання делегатам З’їзду від освітянської туристської громади, 

яка давно і плідно працює разом з Федерацією. 

Відмітив, що зараз існує туризм похідний та змагальний. Серед дітей є 

багато таких, що мають бажання тільки змагатися, а наявні навчальні 

програми орієнтують на підготовку слухачів до проведення подорожи, тобто  

до походів, в цьому плані є необхідність провести їх оновлення..    

Зазначив, що він підтримує ініціативу Київської міської федерації 

спортивного туризму щодо розвитку масового напрямку у спортивному 

туризмі. Вказав, що вважає за необхідне зберегти в структурі Федерації 

комісії дитяче-юнацького туризму, яка зв’язує дитячий та дорослий туризм.  

На думку виступаючого Федерація, разом з ії президентом пройшли 

через дискусії, важки дебати. І нехай в дитячої туристській масі і не всі 

знають хто такий Матвієнко А.С., але всі юні туристи та працівники дитячого 

туризму відчували роботу команди в керівництві Федерації, наявність 

добротної нормативної бази, керуючих документів – це факт. 

      Висловив сподівання й на подальшу плідну співпрацю.. 

8. Пахолюк Т.П.  делегат Львівської ОФСТ  

Підтримав думку про те, що Федерація на чолі з її президентом 

Матвієнком А.С. , Виконкомом пройшла великий шлях за 12 років її 

існування, стала по справжньому національною спортивною федерацією і це, 

безумовно, заслуга А.С.Матвієнка, голів обласних федерацій, працюючих на 

громадських началах. 

Тому можна дати в цілому позитивну оцінку діяльності президента, 

Президії, Виконкому за звітний період. 

Крім того  виступаючий висловився за подальший розвиток в 

діяльності Федерації краєзнавче-пізнавального, рекреаційно-оздоровчого 

туризму, початкового, екстремального, залучення до сучасного туризму 

молоді.  

На думку виступаючого для цього треба зробити  

 фіксоване членство в Федерації з якісним членським квитком, 

який би надавав системні преференції його власнику при придбанні 

спорядження, квитків на залізничний, автомобільний транспорт, 

перебування у заповідних зонах, музеях, ночівлі в садибах  тощо;  

 легалізувати організаційні внески на проведення туристських 

заходів; 
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 змінити Правила, щоб вони були привабливі  для  молоді, стали 

більш сучасними. 

 розвивати масово-фізкультурний, краєзнавчий напрямки туризму, 

з проведенням зльотів, відзнаками по видах туризму; 

 включити туризм до програми студентських універсіад; 

 понови  роботу сайту Федерації, її інтернет ресурсу тощо. 

 

9. Бабенко Ю.І.  делегат  Київської міської  федерації туризму 

Передав слова подяки президентові Матвієнко А.С. від учасників 

міської конференції КМФСТ. 

 Зазначив, що міська федерація  на виконання доручення президента 

Федерації А.С.Матвієнка готує нову редакцію сайту, який буде створений у 

найближчий час. Зазначив, що повинна бути система наповнення сайту. В 

кожної комісії Президії ФСТУ, в кожної  ОФСТ повинні бути зацікавлені 

люди, яки відповідають за збір, чіткість, достовірність інформації, та її 

подачу.  Повинна бути своєрідна жорстка інформаційна вертикаль. 

На думку виступаючого ФСТУ повинна модифікуватися.  ЦМКК 

наприклад – некерований механізм. Неможливо зібрати всю комісію в 

одному місці для прийняття важливого рішення. Повинен бути ефективний 

менеджмент в ЦМКК. Структура самого ЦМКК повинна помінятись з 

урахуванням вимог сьогодення. Видова повинна узагальнювати певні речи і 

працювати з низовими комісіями. Вона не є експертним органом 

Низові туристські клуби ще не дуже міцні, фінансової основи не має. Їх 

діяльність будується на наявності лідера та групи його однодумців. Треба 

підвищувати значимість клубів. 

Зазначив, що комбінований туризм для України зараз це крок вперед. І 

з’їзду необхідно прийняти рішення про створення окремої комісії з 

комбінованого туризму по змаганням і по походам. Не треба розглядати 

походи та змагання як різні дисципліни. Це єдиний спорт по тактико-

технічним діям на дистанції. Змагання це підготовка до походу. 

Оцінив роботу президента, Президії  за звітній період як задовільну, 

звіт Ревізійної комісії затвердити. 

 

10. Петров В.Ж. представник Міністерства молоді та спорту України. 

Зазначив, що спортивний туризм може гордитись своєю Федерації. По 

структурі, розвиненості Федерація є найпомітніша серед інших, навіть з 

олімпійських видів спорту. Відмітив якість підготовки та проведення З’їзду. 

Висловив упевненість, що  пройде 2 місяці і Федерація получить постійний 

статус «Національної», пристойно виконав усі вимоги конкурсу 

Міністерства. Вражає  проведена робота  за звітний період роботи, особливо 

по Статуту Федерації.  

        Виступаючий відмітив, що Федерація зробила великий крок вперед – 

створена Міжнародна федерація спортивного туризму  і це новий рівень 

розвитку спортивного туризму. 
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Крім того, виступаючий, яки є куратором Федерації в Міністерстві, 

висловив низку міркувань щодо подальшого розвитку спортивного туризму в 

Україні та побажав успіхів присутнім в подальшій діяльності. 

 

У заключному слові Президент ФСТУ Матвієнко А.С. відповів на  

численні запитання делегатів. 

 

Головуючій: виступило 10 делегатів. Є пропозиція припинити 

обговорення перших трьох питань.  

Голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Від мандатної комісії виступив Бакута О.І., який 

оголосив протокол № 1 засідання мандатної комісії З’їзду, згідно з яким 

головою комісії було обрано Бакуту О.І. делегата від Закарпатської ОФСТ, 

секретарем – Загоруйка Ю.М., делегата від Хмельницької ОФСТ, та протокол  

№ 2 про відповідність повноважень усіх 107 зареєстрованих делегатів З’їзду 

встановленим вимогам та надав інформацію про склад делегатів З’їзду. 

Зазначив, що голова Ради Старійшин бере участь з правом 

вирішального голосу за Статутом, разом 108 осіб з правом вирішального 

голосу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

     

1. Затвердити протокол № 1 та № 2 мандатної комісії та визнати 

повноваження усіх 107 делегатів IV З’їзду  Федерації спортивного туризму 

України. 

Голосується одноголосно. 

 

2. Інформацію мандатної комісії про чисельний та якісний склад 

учасників  IV З’їзду Федерації спортивного туризму України взяти до відома. 

Голосується одноголосно. 

(Протоколи мандатної комісії додаються) 

 

Головуючий   зазначив, що для кваліфікованого рішення З'їзду 

необхідно мати 55 голосів «За». 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Президента Федерації спортивного туризму України 

Матвієнка А.С., який запропонував  делегатам З’їзду Федерації проект 

постанови про роботу Ради Старійшин. 

  ВИРІШИЛИ: інформацію Ради Старійшин Федерації спортивного 

туризму України про роботу за період від ІІІ З’їзду взяти до відома. 

          Голосували одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: 16. Президента Федерації спортивного туризму України 

Матвієнка А.С., який запропонував  З’їзду Федерації проект постанови про 

роботу Ревізійної комісії Федерації за період від третього З’їзду. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Звіт Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України за 

період від ІІІ З’їзду затвердити. 

2. Роботу Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму України за 

період від ІІІ З’їзду Федерації визнати задовільною. 

3. Роботу Голови Ревізійної комісії Федерації спортивного туризму 

України Дудки А.П. за період від ІІІ З’їзду Федерації визнати задовільною. 

Голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Президента Федерації спортивного туризму України 

Матвієнка А.С., який запропонував делегатам IV З’їзду Федерації проект 

постанови про підсумки роботи  Федерації спортивного  туризму  України  за  

період від ІІІ З’їзду, стан  спортивного  туризму та завдання щодо його 

подальшого розвитку.   

Заслухавши та обговоривши доповідь Президента Федерації 

спортивного туризму України “Про підсумки роботи Президії Федерації 

спортивного туризму України за період від ІІІ З’їзду, стан спортивного 

туризму та завдання щодо його подальшого розвитку”, IV З’їзд Федерації 

спортивного туризму України  вирішив: 

1. Доповідь Президента Федерації спортивного туризму України 

А.С.Матвієнка “Про підсумки роботи Президії Федерації спортивного 

туризму України за період від ІІІ З’їзду, стан спортивного туризму та 

завдання щодо його подальшого розвитку взяти до відома. 

2. Роботу Президента Федерації спортивного туризму України 

Матвієнка А.С. за період від ІІІ З’їзду Федерації визнати “задовільною”. 

3. Роботу Президії Федерації спортивного туризму України за період 

від ІІІ З’їзду Федерації визнати “задовільною”. 

4. На виконання положень частини 10 пункту 6.2.4 Статуту Федерації 

затвердити рішення Президії ФСТУ від 11.02.2012 р. № 8 про вступ до 

Європейського союзу велосипедного туризму (UECT) та від 11.01.2011 р. № 

5 щодо участі ФСТУ у створенні МФСТ у якості одного із засновників. 

5. Резолюцію IV З’їзду Федерації спортивного туризму України 

ухвалити (додається). 

 

Голосували  одноголосно 
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Додаток до постанови ІV З’їзду Федерації 

спортивного туризму України від 02.03.13 № 17 

 

                                                      РЕЗОЛЮЦІЯ 

IV З’їзду Федерації спортивного туризму  України 

 

           IV З’їзд Федерації спортивного туризму України зазначає,  що за 

період від   ІІІ З’їзду Федерації в розвитку спортивного туризму України як 

невід'ємної складової загальнодержавної та міжнародної системи фізичної 

культури і спорту відбулися суттєві зрушення. 

        З'їзд констатує, що за ініціативи та завдяки послідовній та 

принциповій діяльності Федерації спортивного туризму України (ФСТУ) в 

2011-2022 роках створена та легалізована Міжнародна федерація 

спортивного туризму (МФСТ), засновниками якої стали  7 національних 

федерації, а саме –  України, Росії, Білорусі, Литви, Казахстану, Киргизії та 

Молдови. 

З'їзд відмічає, що Федерація спортивного туризму України активно 

долучилася до перших кроків Міжнародної федерації і у вересні 2012 року в 

Києві під головуванням ФСТУ  проведено перше засідання вищого керівного 

органу МФСТ - Ради Міжнародної федерації, головними підсумками якого 

стало визначення пріоритетних напрямків в діяльності МФСТ та створення 

першого календарного плану міжнародних змагань зі спортивного туризму 

на 2013 рік, 7 з яких заплановані для проведення безпосередньо в Україні. 

Також З'їзд вважає важливим в частині розвитку міжнародного 

співробітництва вступ ФСТУ у березні 2012 року до  Європейського союзу 

велосипедного туризму, до складу якого входять організації велотуристів 

Франції, Бельгії, Польщі, Іспанії, Португалії та Люксембургу та отримання 

права Федерацією за рішенням Виконкому Європейського Союзу 

велосипедного туризму Федерація на проведення 11-го Європейський тижня 

велотуризму в Україні у 2015 році. 

 З'їзд констатує, що працюючи над виконанням завдань Програми 

діяльності Федерації щодо розвитку спортивного туризму в Україні на 2010 – 

2017 роки Федерація незважаючи на несприятливі економічні умови 

забезпечила поступальний розвиток спортивного туризму і здійснила низку 

заходів щодо організаційного, нормативно-правового та кадрового 

забезпечення  розвитку вітчизняного спортивного туризму. Практичними 

результатами такої діяльності Федерації за цей період стало: 

 проведення 80 всеукраїнських загань зі спортивного туризму, в яких 

взяло участь більше 12,0 тис. туристів-спортсменів; 

 організація 4,6 тис. категорійних туристських спортивних походів за 

участю 40,0 тис. туристів; 

 присвоєння 69 туристам-спортсменам високого звання «Майстер 

спорту України» тощо. 

Одночасно З'їзд визнає, що діяльність ФСТУ з розвитку спортивного 

туризму в Україні гальмується недостатнім впровадженням нових форм 
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організації туристсько-спортивної  та масової роботи, застарілою системою 

управління та недостатньо ефективною системою розподілу повноважень 

між суб'єктами Федерації, пасивною іміджевою діяльністю тощо. 

Прагнучи до подальшого розвитку вітчизняного спортивного туризму 

та забезпечення йому провідних позицій в міжнародному туристсько-

спортивному русі, IV З’їзд Федерації спортивного туризму України  

наголошує на пріоритетності в діяльності ФСТУ на наступний звітний період 

таких напрямків діяльності: 

- розвиток вітчизняного спортивного туризму як спорту вищих 

досягнень та виведення його на перші позиції в міжнародному 

туристсько-спортивному русі; 

- розвиток масового  фізкультурно-спортивного напрямку в спортивному 

туризмі для задоволення потреб в руховій активності та зміцненні 

здоров'я під час дозвілля прихильників спортивного туризму, які не 

мають за мету отримання високих спортивних розрядів та звань; 

- розвиток мультиспортивного, комбінованого та інших напрямків 

широкодоступного спортивного туризму для залучення до активної 

фізкультурно-спортивної діяльності молоді та інших верств населення, 

які віддають перевагу екстремальним видам активного дозвілля; 

- розвиток ветеранського руху у спортивному туризмі; 

- розвиток партнерських відносин із центральним та місцевими органами 

виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Федерації; 

- розвиток міжнародних зв'язків Федерації із спорідненими за видом 

діяльності зарубіжними громадськими та іншими організаціями тощо. 

З'їзд вважає, що Федерація спортивного туризму України за останні 

роки накопичила значний позитивний досвід в розвитку спортивного 

туризму та має необхідний організаційний та кадровий потенціал для 

виведення спортивного туризму на якісно новий, більш високий рівень 

розвитку, що відповідає потребам сучасного етапу розвитку спорту як в 

країні, так і на міжнародній арені.  

  Слава Україні! 

*  *  * 

 

СЛУХАЛИ: 18. Штангея Ю.В., який від імені редакційної комісії             

ІV  З’їзду Федерації спортивного туризму України доповів про внесені на 

розгляд З’їзду  пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Федерації та 

запропонував після обговорення поставити їх на голосування кожну окремо.  

Заперечень, інших пропозицій не поступало. 

 Голосували одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Федерації спортивного 

туризму України,  що додаються. 

2. Доручити Президії ФСТУ продовжити роботу щодо приведення 

Статуту Федерації спортивного туризму України у відповідність із вимогами 
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Закону України "Про громадські об'єднання" враховуючи можливу зміну 

організаційно-правової форми існування ФСТУ в рамках чинного 

законодавства.  

 Голосували одноголосно 

 

Головуючий – делегат Наровлянський О.Д. запропонував провести 

рейтингове голосування щодо вибору подальшої організаційно-правової 

форми існування Федерації відповідно до положень . Закону України «Про 

громадські об’єднання» 

 1. Організаційна форма «Громадська організація» 

Голосували  «За» 3                     «Проти» - 103 

2. Організаційно-правова форма «Спілка громадських організацій» 

Голосували «За»  97;  «Утримались» - 4 

Результати рейтингового голосування учасниками З’їзду взяти до відома.  

  
  СЛУХАЛИ: 19. Президента ФСТУ Матвієнко А.С., який зазначив, що  

на нараді президентів ОФСТ була  висунута кандидатура Цибуха Валерія 

Івановича, професора КУТЕП, Надзвичайного та Повноважного посла 

України  на посаду Президента ФСТУ. 

Інших пропозицій не поступило.  

Президент ФСТУ Матвієнко А.С. ознайомив делегатів З’їзду з 

характеристикою Цибуха В.І. 

  

ВИРІШИЛИ:   

1. Обрати президентом Федерації спортивного туризму України    

Цибуха Валерія Івановича; 

2. Надати президенту Федерації спортивного туризму України Цибуху 

Валерію Івановичу повноваження представляти Федерацію спортивного 

туризму для здійснення реєстраційних дій.  

      Голосували «За» 104, проти немає, «Утримались» - 1, не голосувало 3 

делегата. 

 

          СЛУХАЛИ: 20. Головуючий запропонував проголосувати за надання 

Президенту ФСТУ Цибуху В.І. право вирішального голосу та обрати його 

членом президії З’їзду. 

          Голосували одноголосно. 

          Учасників  З’їзду з правом вирішального голосу стало 109. 

 

         Далі головуючим на З’їзді став президент ФСТУ Цибух Валерій 

Іванович 

 

         СЛУХАЛИ: 21 Цибуха В.І. Про вибори перших віце-президентів  

Федерації спортивного туризму України, який запропонував визначити 

чисельний склад перших віце-президентів Федерації у кількості 2 осіб.   

         Заперечення, інші пропозиції не надходили.  
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         ВИРІШИЛИ:  
         1. Встановити чисельний склад перших віце-президентів Федерації у 

кількості двох осіб. 

         Голосували одноголосно; 

 

         СЛУХАЛИ: 22 Цибуха В.І., який  запропонував обрати першими віце-

президентами Штангея Ю.В. та Федорченка В.К 

         ВИРІШИЛИ:  
          1. Обрати першими віце-президентами Федерації спортивного туризму 

України           

- Штангея Ю.В. 

Голосували:                       «За» – 105, «Проти» -3 , «Утримались» -1; 

- Федорченка В.К. 

Голосували                         «За» - 102, «Проти» – немає, «Утримались» - 7 

 

Головуючий запропонував проголосувати за надання першому віце-

президенту ФСТУ Федорченко В.К.  право вирішального голосу. 

Голосували одноголосно. 

           

Учасників З’їзду  з правом вирішального  голосу стало 110. 

 

            СЛУХАЛИ: 23. Цибуха В.І.., який запропонував визначити 

чисельний склад віце-президентів Федерації у кількості 4 осіб.  

           Заперечення, інші пропозиції не надходили.  

  

ВИРІШИЛИ: затвердити чисельний склад віце-президентів 

Федерації спортивного туризму України у кількості чотирьох осіб.  

            Голосували  одноголосно.  

  
            СЛУХАЛИ: 24. Цибуха В.І., який  запропонував обрати віце-

президентами Федерації спортивного туризму України Самарцева Є.В., 

Соколова В.А., Наровлянського О.Д., Бабенко Ю.І., Толстіхіна Л.М. 

Наровлянський О.Д. взяв самовідвід. 

Самовідвід задовольнили.  

Заперечення, інші пропозиції не надходили.  

Голосували:  

по кандидатурі  Самарцева Є.В. - «За» -87, «Проти» 1,  «Утримались» -22; 

по кандидатурі Соколова В.А. – «За» - 62,  «Проти» - 24, «Утримались» - 18; 

не проголосувало 6 делегатів; 

по кандидатурі Бабенко Ю.І.   -  «За» - 56,  «Проти» - 10, «Утримались» - 22; 

не взяло участі в голосуванні 22 делегата; 

по кандидатурі  Толстіхіна Л.М. «За» - 87,  «Проти» - 2, «Утримались»   - 21. 

 

ВИРІШИЛИ:  
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1.Обрати віце-президентами Федерації спортивного туризму України:   

- Самарцева Євгена Вікторовича; 

- Соколова Володимира Анатолійовича; 

- Бабенка Юрія Івановича; 

- Толстіхіна Леоніда Миколайовича. 

2. Надати віце-президентам Федерації спортивного туризму України 

Соколову Володимиру Анатолійовичу та Бабенку Юрію Івановичу 

повноваження представляти Федерацію спортивного туризму для 

здійснення реєстраційних дій. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Цибуха В.І., який запропонував обрати головою 

Ревізійної комісії Дудку А.П. (Чернівецька ОФСТ).  

Голосували по кандидатурі Дудки А.П.:  

«За» - 108,  «Утримались» - 2. 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати головою Ревізійної комісії Федерації 

спортивного туризму України Дудку Анатолія Петровича (Чернівецька 

ОФСТ). 

   

СЛУХАЛИ: 26. Дудку А.П., який запропонував обрати Ревізійну 

комісію у складі 2 осіб  

Голосували одноголосно.  

 

  ВИРІШИЛИ:  

Обрати до складу Ревізійної комісії Федерації наступних членів 

Федерації 

Наровлянського О.Д. (Луганська ОФСТ), Кузнєцову Веру Миколаївну 

(Сумська ОФСТ). 

Голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Цибуха В.І., який запропонував обрати головою Ради 

Старійшин  Вільнера  Валентина Борисовича (м. Київ).  

Заступником голови Леві Бориса Йосиповича (м. Київ) 

Запропоновані кандидати на посаду заступника голови РС Гергая Г.В. 

(Одеська ОФСТ) та Булашев О.Я. (м. Харків) взяли самовідвід. 

Інших кандидатур не надходило. 

Голосували:  

 Вільнер  Валентин Борисович  -    «За» - 106, «Утримались» - 4; 

Леві Борис Йосипович                     «За» - 93, «Проти» 3,  «Утримались» - 14. 

 ВИРІШИЛИ:  
Обрати головою Ради Старійшин Федерації спортивного туризму 

України 

Вільнера  Валентина Борисовича   

Заступником голови Ради Старійшин Леві Бориса Йосиповича. 
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СЛУХАЛИ: 28.  Цибуха В.І. про продовження повноважень членів 

комісій з видів спортивного туризму і колегій Федерації та проведення 

звітно-виборчих зборів в них.   

Поступили пропозиції 

-         п.4 викласти в редакції:  

«Доручити Виконкому… до 10.04.2013 р.: 

-  тимчасове Положення  про порядок проведення звітно-виборчих зборів 

комісій з видів спортивного туризму за квотою представництва з 

правом вирішального голосу від територіальних осередків, в яких….» 

далі по тексту. 

п.4 доповнити: 

   -  «Доручити першим віце-президентам, віце-президентам  Федерації 

головам  комісії  провести…» далі по тексту 

Голосували  з урахуванням внесених змін та пропозицій: 

«За» - 88;  «Проти» - 6; «Утримались» - 16. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Продовжити повноваження членів комісій з видів спортивного 

туризму, комісій за основними напрямками роботи, колегії суддів змагань з 

видів спортивного туризму, центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії – 

колегії суддів змагань туристських спортивних походів Федерації до часу 

обрання нового складу комісій, але не більше ніж до 31.09.2013. 

 2. Доручити президенту, першим віце-президентам, віце-президентам  

Федерації взяти участь, а головам комісій провести звітно-виборчі збори 

комісій за участю уповноважених представників територіальних осередків в 

період з 10.04.2013 до 31.09.2013.  

3. Встановити, що новобрані члени комісій є виконуючими обов'язки 

до затвердження їх у складі відповідної комісії ФСТУ. 

4. Доручити президенту, першим віце-президентам, віце-президентам 

Федерації розробити, затвердити та довести до відома територіальних 

осередків ФСТУ до 10.04.2013: 

- тимчасове положення про порядок проведення звітно-виборчих зборів 

комісій з видів спортивного туризму за квотою представництва з 

правом вирішального голосу від територіальних осередків, в яких 

відповідний вид спортивного туризму набув поширення та має якісні 

показники розвитку; 

- тимчасове положення про порядок проведення звітно-виборчих зборів 

колегій суддів змагань з видів спортивного туризму та туристських 

спортивних походів (ЦМКК), а також інших комісій за участю по 1 

уповноваженому представнику з правом вирішального голосу від 

кожного територіального осередку; 

- графік проведення звітно-вибочих зборів комісій, колегії суддів ФСТУ. 
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5. Доручити територіальним осередкам Федерації забезпечити участь 

уповноважених представників у звітно-виборчих зборах комісій,  відповідно 

до графіку проведення таких зборів, затвердженого Виконкомом ФСТУ. 

6. Доручити Президії ФСТУ до 01.12.2013 затвердити новий склад 

комісій та колегії суддів ФСТУ. 

 

СЛУХАЛИ: 29. Різне 

Виступили  

Куцаєв В.В. (Київська обл.) про формування збірних команд України по 

видах туризму; 

Зигунов В.М. (Сумська обл.) про нагородження переможців міжнародних 

змагань 2013 р. з лижного тризму; 

Ностенко О.Ю. (Харківська обл.) про вирішення проблеми реєстрацію 

маломірних суден в Україні; 

Хлистун А.В. (Дніпропетровська обл.) про роботу туристських клубів в 

орендованих приміщеннях дитячих закладів. 

 

СЛУХАЛИ: 30.  Цибуха В.І.  про завершення першого етапу  IV З’їзду 

Федерації спортивного туризму України. 

  

ВИРІШИЛИ: 
1. У зв'язку із необхідністю  продовження роботи щодо приведення  

Статуту  Федерації спортивного туризму України у відповідність до 

вимог Закону України "Про громадські об'єднання" вважати дане 

засідання від 02.03.2013 першим етапом IV З’їзду Федерації 

спортивного туризму України. 

2. Доручити Президії Федерації спортивного туризму України  внести 

необхідні зміни до Статуту Федерації спортивного туризму для 

приведення його у відповідність із вимогами Закону України "Про 

громадські об'єднання" та надати право Президії закрити З'їзд. 
 

Голосували: одноголосно 

На цьому порядок денний IV З’їзду Федерації спортивного туризму 

України вичерпаний,   З’їзд завершив свою роботу. 

  

 

Головуючі на З’їзді                                                                      А.С.Матвієнко 

                                                                        

                                                                                       

                                                                                                          В.І. Цибух  

  

 

 

Голова секретаріату З’їзду                                                          В.Ю. Іванов 


