
ФЕДЕРАЦІЯ  СПОРТИВНОГО  ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 

ПРОТОКОЛ№1/3   

від «20» березня 2015 р.  (голосування проведено шляхом опитування) 

1. Цибух Валерій Іванович                                      – Президент Федерації 

2. Штангей Юрій Валентинович                               – 1-й віце-президент 

3. Бабенко Юрій Іванович                                         – віце-президент 

4. Соколов Володимир Анатолійович                      –  віце-президент 

5. Толстіхін Леонід Миколайович                             – віце-президент 

6. Дегтяр Михайло Андрійович                                 –  в.о.  голови ЦМКК  

7 Загоруйко Юрій Михайлович –голова колегії суддів змагань з видів СТ 

8 Зігунов Василь Миколайович – голова комісії  з  підготовки  та 

атестації кадрів СТ 

9 Іващенко Ігор Геннадійович         – голова комісії  з водного туризму  

10 Козій Віктор Георгійович             – голова  комісії з гірського туризму 

11 Колотуха Олександр Васильович – голова комісії з лижного  туризму 

12 Наровлянський Олександр Данилович – голова комісії з дитячо-

юнацького туризму 

13 Пахолюк Тарас Петрович – голова комісії з велотуризму 

14 Петущак Валерій Дисанович – голова комісії з вітрильного туризму 

15 Полохін Володимир Геннадійович – голова комісії з авто-мото туризму 

16 Трощенко Володимир Олександрович –  голова комісії  з пішохідного  

туризму 

 Рада Старійшин 

1. Вільнер Валентин Борисович  – голова Ради Старійшин 

В голосування прийняли участь  – 16 членів Виконкому ФСТУ,  

 
№№ Питання до розгляду Доповідачі 

1. 
Про зміни в персональному складі  комісій та колегій   

Президії ФСТУ 
 Самуся С.І. 

     

    ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України  

від «20» березня 2015 р. 

Враховуючи рішення президії Донецької  ОФСТ щодо  відмови 

окремих членів вказаної обласної федерації від участі в роботі комісій і 

колегій ФСТУ прийняте шляхом опитування в період з 20 до 28 лютого 2015 

року (додається), керуючись чинним Положенням про комісію з виду 

спортивного туризму, Виконком Федерації спортивного туризму України, 

п о с т а н о в л я є: 



1. Призупинити повноваження членів Донецької ОФСТ в якості членів 

наступних комісій та колегій ФСТУ за списком:  

- Костогриза О.М. - комісія з гірського туризму; 

-  Мельничука С. – комісія з вітрильного туризму; 

- Дмитрук О.І. – комісія з вітрильного туризму; 

- Лесничего Ю.Б. – комісія з вітрильного туризму; 

- Кригіна І.М. – комісія з вітрильного туризму; 

- Бережного С. – комісія з вітрильного туризму; 

- Єрьоменка О. – комісія з вітрильного туризму, підкомісія з 

вітрильного туризму ЦМКК. 

2. Запропонувати Президії ФСТУ припинити повноваження вказаних у 

п.1 даної постанови членів Донецької ОФСТ в якості членів комісій 

та колегій ФСТУ. 

Голосували -      «За» -  15    

 
 

 Президент Федерації                                                       В. І. Цибух  

  



Додаток до рішення Виконкому 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  ДонОФСТ 

путём интернет-телефонного опроса 

 

20-28 февраля 2015 г.                                                                                         

 

1. О членстве в комиссиях и коллегиях ФСТУ членов Донецкой областной 

федерации туризма. 
 

На основании устных заявлений о выходе из комиссий ФСТУ части их 

членов,  являющихся  членами Донецкой областной федерации спортивного 

туризма, а именно: 

1. Костогрыза А.Н. – комиссия по горному туризму; 

2. Мельничука С. – комиссия по парусному туризму; 

3. Дмитрук О.И. – комиссия по парусному туризму; 

4. Еременко А.А. – комиссия по парусному туризму, подкомиссия по парусному 

туризму (ЦМКК); 

5. Лесничего Ю.Б. – комиссия по парусному туризму; 

6. Крыгина И.М.   – комиссия по парусному туризму;  

7. Бережного С. – комиссия по парусному туризму, 

ПОСТАНОВИЛИ удовлетворить их просьбы.  

Довести до сведения руководства ФСТУ это решение. 

 

 

Президент ДонОФСТ                                                         
 


