
ФЕДЕРАЦІЯ  СПОРТИВНОГО  ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 

ПРОТОКОЛ   

засідання Виконкому ФСТУ  07.02.2015 р., 

м. Київ, вул. Терещенківська, 2    Інститут ботаніки НАНУ, 

початок засідання о 09.00 
 

Список присутніх на засіданні: 

 

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 – в.о. голови колегії суддів змагань з видів 

СТ 

8 Зігунов Василь Миколайович - в.о.  голови комісії  з  підготовки  та атес-

тації кадрів СТ 

9 Іващенко Ігор Геннадійович         – в.о. голови комісії  з водного туризму  

10 Козій Віктор Георгійович             – в.о. голови  комісії з гірського туризму 

11 Колотуха Олександр Васильович – в.о. голови комісії з лижного  туризму 

12 Наровлянський Олександр Данилович – в.о. голови комісії з дитячо-

юнацького туризму 

13 Пахолюк Тарас Петрович – в.о. голови комісії з велотуризму 

14 Петущак Валерій Дисанович - в.о. голови комісії з вітрильного туризму 

15 Полохін Володимир Геннадійович – в.о. голови комісії з авто-мото туриз-

му 

16 Трощенко Володимир Олександрович –  в.о. голови комісії  з пішохідного  

туризму 

 Рада Старійшин 

1. Вільнер Валентин Борисович  – голова Ради Старійшин 

 Запрошені 

1. Сичова Надія Павлівна – в.о. відповідального секретаря ЦМКК  

2. Іванов Валерій Юхимович  –  секретар засідань Виконкому, член комісії  з  

підготовки  та атестації кадрів СТ 

 Присутні 

1. Танигін Юрій Іванович     Президент Федерації  за період 1991-1996 рр.  

2. Вертеленко Олександр Григорович           президент  Луганської ОФСТ  

3. Дябло Тетяна Георгіївна                член комісії з гірського туризму ФСТУ  

4. Погановський Ігор Борисович       член комісії з авто-мото туризму ФСТУ 

5. Мединцев Євгеній Сергійович       член Київської МФСТ 

6. Ясько Геннадій Геннадійович        актив  Донецької ОФСТ  

 

Всього присутні – 16 членів Виконкому ФСТУ,  

з правом вирішального голосу –  17 осіб. 

Головуючий – Цибух Валерій Іванович - Президент Федерації  
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* * *   
Слухали Цибуха В.І.: Про порядок денний засідання Виконкому ФСТУ 

Виступили: Трощенко В.О., Наровлянський О.Д. 

Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання Виконкому ФСТУ 

№№ Питання до розгляду Доповідачі 

1. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чемпіонату 

України зі спортивних походів(очний) серед юнаків та юніо-

рів зі спортивного туризму (пішохідний), 30.04-11.05. 2014р.,  

Івано-Франківська обл. 

 Наровлянський  О.Д 

     

2. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чемпіонату 

України серед юніорів зі спортивного туризму (пішохідний),   

8 – 14 вересня 2014р., Чернівецька обл. 

Наровлянський  О.Д 

  

3. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чемпіонату 

України серед юніорів зі спортивного туризму (водний),         

8  - 14 вересня 2014р., Чернівецька обл. 

 Наровлянський  О.Д 

4. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань на Кубок 

України серед ветеранів спортивного туризму,                          

26 - 29.09.2014р., м. Луцьк 

Вільнер В.Б. 

  

5. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чемпіонату 

України серед дорослих зі спортивного туризму (велосипед-

ний), 01-05.10.2014р., Івано-Франківська обл.        т/к «Буко-

вель» 

Пахолюк Т.П. 

6. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань на Кубок 

України серед дорослих зі спортивного туризму (гірський, у 

приміщенні), 14-16.11.2014р., м. Кременчук, Полтавська обл.   

Козій В.Г. 

7. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чемпіонату 

України серед дорослих зі спортивного туризму (лижний),   

11-14.12.2014р, Івано-Франківська обл.,  с. Буковець 

Колотуха О.В. 

8. 

Звіт головного судді та судді-інспектора змагань на Кубок 

України з лижного туризму, 22-25.01.2015р, Львівська обл.,     

с. Дубіно 

Колотуха О.В. 

9. 

Про ГСК та  голову мандатної комісії змагань Чемпіонату 

України з лижного туризму (командний), 19-23.02.2015р., Че-

рнівецька обл.. 

Колотуха О.В. 

10. 

Про ГСК та голову мандатної комісії змагань Чемпіонату 

України з лижного туризму (особистий), 03-07.03.2015р., 

м. Суми 

Колотуха О.В. 

11. 

Про ГСК та голову мандатної комісії змагань Чемпіонату 

України зі спортивних туристських походів (суддівство звітів 

за 2014 р.), 09-18.03.2015 р., м. Київ 

Дегтяр М.А. 

12. Про ГСК та голову мандатної комісії змагань на Кубок Украї- Іващенко І.Г. 
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ни зі спортивного туризму (водного)  "Карпатське ралі",  

27-29.03.2015, Івано-Франківська область, с. Вигода 

13. Про  сайт  ФСТУ Сичова Н.П. 

14. 
Рейтинги спортсменів, тренерів та команд з пішохідного тури-

зму за 2014 рік       
Трощенко В.О. 

15. 
Стан підготовки проекту Правил змагань ФСТУ, з урахуван-

ням основних відмінностей з  Правилами МФСТ. 
Дегтяр М.А.  

16. 

Нормативні вимоги в розділі Правил - «Туристські спортивні 

походи», узгоджені з вимогами Міжнародної федерації спор-

тивного туризму (МФСТ).  
Колотуха О.В. 

17. 
Стан відносин з осередками ФСТУ на тимчасово окупованих  

територіях України.  
Соколов В.А. 

18. 
Проект «Положення  про  сплату членських внесків у Федера-

ції   спортивного туризму України» 
 Соколов В.А. 

19. 

Про Перелік класифікованих (паспортизованих) гірських ло-

кальних перешкод, перевалів, траверсів, вершин Українських  

Карпат  

Дегтяр М.А. 

20 Про проект «Положення про суддів зі спортивного туризму»  Загоруйко Ю.М. 

21. 
Присвоєння кваліфікаційних категорій суддям зі спортивного 

туризму. 
Загоруйко Ю.М. 

22. 

Про посилення відповідальності суддів, представників та тре-

нерів команд за дотримання «Правил змагань зі спортивного 

туризму» та підвищення вимогливості суддів-інспекторів. 

Наровлянський О.Д. 

23. 
Вимоги щодо тривалості та протяжності категорійних марш-

рутів з авто-мото туризму 
Полохін В.Г. 

24. 

Звіт головного судді та судді-інспектора Всеукраїнських зма-

гань серед дорослих зі спортивних туристських походів (гір-

ський, за 2013 рік), 18-20.05.2014, м. Запоріжжя 

Козій В.Г. 

25. 

Звіт головного судді та судді-інспектора  змагань Чемпіонату 

України серед дорослих зі спортивного туризму (гірський), 

26-29.09.2014, м. Южно-Українськ, Миколаївська область   

Козій В.Г. 

26. 

Відгук на автореферат дисертації Зігунова В.М. 
«Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації 

туристсько-спортивної діяльності»  на здобуття наукового ступеня кан-

дидата педагогічних наук  

Цибух В.І. 

 Різне  

 

Голосували одноголосно. 

 

* * * 

 

 

https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
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1. Слухали Наровлянського О.Д.: Звіт головного судді та судді-інспектора   

змагань Чемпіонату України зі спортивних походів (очний) серед юнаків та юні-

орів зі спортивного туризму (пішохідний), 30.04-11.05.2015р,  Івано-Франківська 

обл. 

Виступили Штангей Ю.В., Трощенко В.О., Бабенко Ю.І., Толстіхін Л.М. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п.1 

1. Звіт затвердити.  

2. Пропозиція оцінити роботу головного судді  Гатича І.Д.   «добре» 

Голосували «За» - 6;  «проти – 5;  «Утрим» - 6 

Пропозиція оцінити роботу головного судді  Гатича І.Д.       «задовільно» 

Голосували «За» - 4;  «проти – 3;  «Утрим» - 10. 

Рішення по оцінці не прийняте. 

2. Оцінити роботу головного секретаря Наровлянського О.Д. на « добре» 

Голосували  «За» - 16;  «Проти» - немає;  «Утрим» - 1. 

4.  Оцінити роботу судді-інспектора    Мороза М.В.   на «добре» 

 Голосували «За» - 10;  «Проти» - немає;  «Утрим» - 7. 

 

* * * 
2. Слухали Наровлянського О.Д.: Звіт головного судді та судді - інспектора 

змагань Чемпіонату України серед юніорів зі спортивного туризму (пішохідний), 

8-14 вересня 2014р., Чернівецька обл. 

Виступили: Толстіхін Л.М., Загоруйко Ю.М., Штангей Ю.В., Бабенко Ю.І. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 2 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Мороза М.В.         на « добре». 

 Голосували  «За» - 9;  «Проти» - 4;  «Утрим» - 4. 

3. Оцінити роботу головного секретаря Постельняк І. на « добре». 

 Голосували  «За» - 11;  «Проти» - 3;  «Утрим» - 3. 

    4. Оцінити роботу судді-інспектора Жукова О.В.          на «добре». 

    Голосували  «За» - 10;  «Проти» - немає;  «Утрим» - 7. 

    5. Доручити Колегії суддів (голова Загоруйко Ю.М.) визначитись з системою 

оцінок суддів, обслуговуючих змагання зі спортивного туризму, та доповісти на 

черговому засіданні Виконкому. 

    Голосували  одноголосно. 

                      

* * * 
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3. Слухали Наровлянського О.Д.: Звіт головного судді та судді інспектора  

Чемпіонату України серед юніорів зі спортивного туризму (водний), 08-14.09.14, 

Чернівецька обл. 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 3 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Чорнея Д.І.                на «відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря    Середяка А.А.  на «відмінно». 

4.  Оцінити роботу судді-інспектора  Блистіва Т.В.           на «відмінно». 

      Голосували одноголосно. 

 

* * * 
4. Слухали Вільнера В.Б.: Звіт головного судді та судді-інспектора змагань 

на Кубок України серед ветеранів спортивного туризму, 26-29.09.2014р,         

м. Луцьк  

Виступив Штангей Ю.В.  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 1 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Вільнера В.Б.             на «відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря Сичової Н.П.       на «відмінно». 

4. Оцінити роботу судді-інспектора Леві Б.Й.                   на «відмінно».  

5. Доручити Соколову В.А. підготувати та направити лист-подяку на адресу   

керівника Волинського ОЦТСУМ. 

    Голосували  одноголосно. 

* * * 
5. Слухали Пахолюка Т.П.: Звіт головного судді та судді-інспектора змагань Чем-

піонату України серед дорослих зі спортивного туризму (велосипедний), 01-

05.10.2014р, Івано-Франківська обл., т/к «Буковель». 

Виступили: Соколов В.А., Іващенко І.Г., Скляр О.М. 

  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 5 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Довбенчука М.М.  на « добре». 

Голосували  «За» - 9;  «Проти» - 5;  «Утрим» - 3. 

3. Оцінити роботу головного секретаря Іващенка І.А.      на «відмінно». 

4. Голосували одноголосно. 

5. Оцінити роботу судді-інспектора Соколова В.А.      на «відмінно». 

Голосували «За» - 11; «Проти» - 3;  «Утрим» - 4 

6. Доручити Соколову В.А. підготувати та направити лист-подяку на адресу    

керівника  т/к «Буковель». 

Голосували одноголосно. 
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       * * * 

 
6. Слухали Козія В.Г.: Звіт головного судді та судді-інспектора змагань за Кубок 

України серед дорослих зі спортивного туризму (гірський, у приміщенні),             

14-16.11.2014р,  м. Кременчук, Полтавська обл. 

Виступаючих не було. 

   

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 6 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Когана В.Г. на « відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря Дябло Т.Г. на «відмінно». 

4. Оцінити роботу судді-інспектора Козія В.Г. на «відмінно». 

Голосували одноголосно. 

* * * 
7. Слухали Колотуху О.В.: Звіт головного судді та судді-інспектора змагань       

Чемпіонату України серед дорослих зі спортивного туризму (лижний),                   

11-14.12.2014 р., Івано-Франківська обл., с. Буковець. 

Виступаючих не було 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 7 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Мороза М.В.         на  «відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря Зігунової І.С. на «відмінно». 

4. Оцінити роботу судді-інспектора Колотухи О.В.     на «відмінно». 

5. Доручити Соколову В.А. підготувати та направити лист-подяку на адресу   

керівника  Івано-Франківської ОДА та президента Івано-Франківської ОФСТ. 

Голосували одноголосно. 

* * * 
8. Слухали Колотуху О.В.: Звіт головного судді та судді інспектора змагань Кубку 

України з лижного туризму, 22-25.01.2015, Львівська область, с. Дубино. 

Виступили:  Наровлянський О.Д., Бабенко Ю.І., Загоруйко Ю.М., Дегтярь М.А. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 8 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Колотухи О.В.            на  «добре». 

Голосували  «За» - 10,   «Проти» - 2,  «Утрим» - 5. 

3. Оцінити роботу головного секретаря Кононової А.       на  «відмінно». 

Голосували  «За» - 8,   «Проти» - 2,  «Утрим» - 7. 

4. Оцінити роботу судді-інспектора  Толстіхіна Л.М.        на «відмінно». 

5. Голосували  одноголосно. 
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6. Доручити Соколову В.А. підготувати та направити лист-подяку на адресу    

керівника  Львівської ОДА. 

Голосували  одноголосно.       

       * * * 

 

9. Слухали Колотуху О.В.: Про головного суддю, головного секретаря, суддю-

інспектора, голову мандатної комісії, голову та членів апеляційного журі змагань 

Чемпіонату України з лижного туризму (командний), 19-23.02.2015р, Чернівецька 

обл.  

Виступаючих не було. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 9 

1. Затвердити  головним суддею, головним секретарем, суддею-інспектором, го-

ловою мандатної комісії, головою та членами апеляційного журі змагань Чемпі-

онату України з лижного туризму (командний), 19-23.02.2015р, Чернівецька обл. 

наступних суддів: 

 
Посада          ПІБ, суддівська категорія Осередок ФСТУ 

Головний суддя Дудка Анатолій Петрович,  

суддя І кат. 

Чернівецька обл. 

Головний секретар Меленко Оксана Василівна,  

суддя І кат.   

Чернівецька обл. 

Суддя-інспектор, голова 

апеляційного журі 

Колотуха Олександр Васильович, суд-

дя національної категорії. 

Кіровоградська об-

ласть 

Члени апеляційного журі Скрипник Віктор Володимирович, су-

ддя національної категорії. 

м. Чернівці 

 

Соколов Володимир Анатолійович,  

суддя міжнародної категорії. 

м. Київ 

2. Затвердити головою мандатної комісії  

Соколова Володимира Анатолійовича, віце-президента ФСТУ,  м. Київ.  

Голосували одноголосно. 

 

* * * 

10. Слухали Колотуху О.В.: Про головного суддю, головного секретаря, суддю-

інспектора, голову мандатної комісії, голову та членів апеляційного журі змагань 

Чемпіонату України з лижного туризму (особистий), 03-07.03.2015, м. Суми 

Виступаючих не було.  

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 10 

1. Затвердити  головним суддею, головним секретарем, суддею-інспектором, го-

ловою мандатної комісії, головою та членами апеляційного журі змагань Чемпіона-

ту України з лижного туризму (особистий), 03-07.03.2015р, м. Суми наступних суд-

дів: 
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Посада ПІБ, суддівська категорія Осередок ФСТУ 
Головний суддя Зігунов Василь Миколайович, суддя 

національної категорії,   

Сумська обл. 

Головний секретар Зігунова Інна Сергіївна, суддя І кат.   Сумська обл. 

Суддя-інспектор, голо-

ва апеляційного журі 

Колотуха Олександр Васильович, суд-

дя національної категорії,  

 

 

Кіровоградська обл. 

Члени апеляційного 

журі 

 

Кандибей Валерій Едуардович, 

суддя І категорії  

Сумська обл. 

 

2. Затвердити головою мандатної комісії Соколова Володимира Анатолійо-

вича, віце-президента ФСТУ, м. Київ. 

Голосували  одноголосно. 

 

* * * 
11. Слухали Дегтяря М.А.: Про головного суддю, заступників головного судді з 

видів, головного секретаря, суддю-інспектора, голову мандатної комісії, голову та 

членів апеляційного журі Чемпіонату України зі спортивних туристських походів 

(суддівство звітів 2014 р), 09-18.03.2015 р., м. Київ 

Виступаючих не було. 

  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 11 

1. Затвердити  головним суддею, заступниками головного судді з видів, голов-

ним секретарем, суддею-інспектором, головою мандатної комісії, головою та чле-

нами апеляційного журі змагань Чемпіонату України зі спортивних туристських 

походів (суддівство звітів 2014 р), 09-18.03.2015 р., м. Київ наступних суддів: 

 

Посада ПІБ,   

суддівська категорія 

 Осередок 

ФСТУ 

Головний суддя Биков Сергій Миколайович,  

суддя І категорії 

Харківська обл. 

Головний секретар Сичова Надія Павлівна, 

суддя І категорії 

Київська обл. 

Заступник головного судді 

з оргпитань 

Соколов Володимир Анатолійович, 

суддя міжнародної категорії 

м. Київ 

Заступник головного судді  

з пішохідного туризму   

Парчевський Ігор Анатолійович,  

суддя національної категорії 

Рівненська обл. 

Заступник головного судді 

з лижного туризму  

Триліс Володимир Васильович, 

суддя ІІ категорії  

м. Київ 

Заступник головного судді 

з гірського туризму   

Кіліченко Валентин Михайлович, 

суддя І категорії 

Одеська обл. 

Заступник головного судді 

з водного туризму   

Шостенко Олексій Юрійович, су-

ддя І категорії 

Харківська обл. 



9 

 

Заступник Головного судді 

з  велосипедного туризму   

Гегальчий Дмитро Вікторович, 

суддя І категорії 

Київська обл. 

Заступник головного судді  

з  авто-мото  туризму   

Шляховий Володимир Володимирович, 

суддя I категорії 

м. Київ 

Суддя-інспектор, голова 

апеляційного журі 

Дегтяр Михайло Андрійович, суд-

дя національної категорії 

Київська обл. 

Члени апеляційного журі: Борискін Віктор Миколайович, 

суддя національної категорії 

Харківська обл. 

Міщенко Тамара Павлівна, суддя 

національної категорії 

м. Київ 

2. Затвердити головою мандатної комісії Чемпіонату України зі спортивних    

туристських походів Піцик Ольгу Василівну, Дніпропетровська обл. 

Голосували одноголосно. 

* * * 
12. Слухали Іващенка І.Г.: Про головного суддю, головного секретаря, суддю-

інспектора, голову мандатної комісії, голову та членів апеляційного журі змагань за 

Кубок України з водного туризму, 27-29.03.2015р, Івано-Франківська обл. с. Вигода 

Виступаючих не було. 

  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 12 

1. Затвердити  головним суддею, головним секретарем, суддею-інспектором, голо-

вою мандатної комісії, головою та членами апеляційного журі змагань за Кубок 

України з водного туризму, 27-29.03.2015р, Івано-Франківська обл. с. Вигода       

наступних суддів: 

 

Посада ПІБ, 

суддівська категорія 

Осередок 

ФСТУ 

Головний суддя Блистів Тарас Васильович,  

суддя І категорії 

Львівська обл. 

Головний секретар Ковальчук Анастасія В’ячеславівна, 

суддя ІІ категорії 

Львівська обл. 

Заступник головного судді з 

безпеки 

Горлов Олександр Дмитрович 

суддя національної категорії 

Львівська обл. 

Начальник дистанції  Горлов Євген  Дмитрович  

суддя національної категорії 

Львівська обл. 

Суддя інспектор Захарчук Володимир Миколайович 

суддя національної категорії 

Чернівецька 

обл. 

Член апеляційного журі Іващенко Ігор Геннадійович 

суддя національної категорії 

Чернівецька 

обл. 

Член апеляційного журі Перенчук Віталій Романович 

суддя національної категорії 

Вінницька обл. 
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2. Затвердити головою мандатної комісії Іващенка  Ігоря Геннадійовича, голову 

комісії з водного туризму ФСТУ.  

Голосували одноголосно. 

* * * 

 
13. Слухали Сичову Н.П.: Про  сайт  ФСТУ. 

Виступили Цибух В.І., Наровлянский Дегтяр М.А. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 13 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Територіальним федераціям надіслати  на адресу  електронної пошти ФСТУ     

інформацію про свої осередки (посилання на відповідні інтернет сайти, фотографії 

та інше),  у тому числі - контакти з відповідальною особою від федерації за          

наповнення інформацією сайту ФСТУ. 

3. Головам комісій та колегій надіслати  на адресу ФСТУ інформацію, що стосуєть-

ся роботи комісій: назви діючих нормативних документів з виду відповідного      

туризму, Регламенти, Настанови, Методичні рекомендації, заплановані на поточний 

рік заходи та інше, необхідне для представлення на сайті ФСТУ. А також - контакти  

відповідальної особи від  комісії, колегії  за надання інформації на сайту ФСТУ. 

4. Відповідальним за дієздатність сайту ФСТУ призначити секретаря ЦМКК ФСТУ 

Сичову Надію Павлівну. 

Голосували одноголосно. 

* * * 
14. Слухали Трощенка В.О.: Рейтинги спортсменів, тренерів та команд з пішохід-

ного туризму за 2014 рік.  

Виступаючих не було.  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 14 

Затвердити   Рейтинги спортсменів, тренерів та команд з пішохідного туризму за 

2014 рік.  

Рейтинги оприлюднені на сайті http://risk-life.com/ (файл «Рейтинг 2014 команды и тре-

неры (1).xls»,  файл «Рейтинг спортсменов 2014.xls») 

Голосували одноголосно. 

 

                                             * * * 

 
15. Слухали Дегтяря М.А.: Про стан підготовки проекту Правил змагань зі спор-

тивного туризму ФСТУ, з урахуванням основних відмінностей з  Правилами 

МФСТ. 

http://risk-life.com/
http://risk-life.com/attachments/179_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20(1).xls
http://risk-life.com/attachments/179_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20(1).xls
http://risk-life.com/attachments/179_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014.xls
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Виступили  Сичова Н.П., Штангей Ю.В., Толстіхін Л.М., Загоруйко Ю.М., Наров-

лянкий О.Д. 

 

Слід зазначити, що підготовка Правил змагань ведеться повільно. Нема керівни-

ка робіт над Правилами. Незважаючи на неодноразові запроси на адресу керівницт-

ва МФСТ, досі нема в ФСТУ твердої копії міжнародних Правил «Спортивний ту-

ризм». На сьогоднішній день відсутні узгоджені міжнародні «Технічні Регламенти 

змагань та туристських заходів» в групі спортивної дисципліни «Маршрут», на які 

йдуться посилання в міжнародних Правилах.  

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 15 

1. Запропонувати головним редактором «Правил змагань зі спортивного          

туризму» заступника Голови Ради старійшин Леві Бориса Йосиповича        

(узгодити це питання на засіданні Президії ФСТУ 07.02.2015).   

2. Визначити, за поданням головного редактора, робочу редакційну колегію 

«Правил…» у складі по одному представнику з кожного виду туризму для ро-

зділу «Змагання з видів  спортивного туризму»  та по одному представнику з  

розділу  «Туристські спортивні походи». 

3. Подати проект Правил на узгодження Виконкому ФСТУ – в термін до 

01.04.2015 р. 

4. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на віце-президента 

Толстіхіна Леоніда Миколайовича. 
Голосували одноголосно. 

* * * 
16. Слухали О.В.Колотуху: Про нормативні вимоги в розділі Правил - «Туристські 

спортивні походи» табл.2.1, узгоджені з вимогами Міжнародної федерації спортив-

ного туризму (МФСТ).  

Виступили Загоруйко Ю.М., Соколов В.А., Наровлянский О.Д., Сичова Н.П., Поло-

хін В.Г., Бабенко Ю.І., Цибух В.І. 

  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 16 

1. З метою приведення основних нормативів Правил до вимог Міжнародної фе-

дерації спортивного туризму, проведення міжнародних туристських змагань 

доручити ЦМКК, Колегії суддів, видовим комісіям прискорити надання до 

редакційної групи з проекту Правил пропозиції щодо Регламентів змагань. 

2. Внести в порядок денний засідання Президії  07.02.2015 р.  питання про стан 

підготовки Правил, узгоджених з міжнародними Регламентами.  

3. Вважати передчасним погоджувати запропоновані нормативні вимоги в роз-

ділі Правил - «Туристські спортивні походи» табл.2.1,  до оприлюднення    

міжнародних  Регламентів. 

Голосували одноголосно. 
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* * * 

 
17. Слухали В.А. Соколова: Стан відносин з осередками ФСТУ на тимчасово    

окупованих  територіях України.   

За отриманою в телефонному режимі інформацією  від президента  федерації 

спортивного туризму АР Криму Ільїних С.Г. вказана організація вже не вважає себе 

осередком ФСТУ та відмовляється виконувати рішення її керівних органів та       

подала документи про вступ до ФСТ Російської Федерації.   

Ситуація з Севастопольською міською федерацією аналогічна і ця організація 

вже досить тривалий час фактично не співпрацює з Федерацією спортивного туриз-

му України. 

За інформацією, отриманою від президента федерації спортивного туризму 

Луганської області Савостікова В.В., зазначена організація здійснила реєстрацію в 

самопроголошеній Луганській народній республіці,  осередком ФСТУ себе більше 

не вважає і відмовляється виконувати рішення ФСТУ. 

Враховуючи вказану ситуацію, туристи Луганщини провели в м. Сєверодоне-

цьку установчі збори по створенню нової організації під назвою «Федерація     

спортивного туризму Луганської області» та звернулися з клопотанням до ФСТУ 

про прийняття новоствореної організації до складу ФСТУ в якості її осередку.    

Президентом цієї організації на установчих зборах обрано Вертеленка О.Г. 

Виступили Колотуха О.В., Наровлянський О.Д. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 17 

1. Інформацію взяти до відома. 

2.    Внести питання про стан відносин ФСТУ з ФСТ АР Крим та м. Севастополя 

до порядку денного засідання Президії ФСТУ.  

3. Внести до порядку денного засідання Президії ФСТУ пропозицію щодо при-

йняття «Федерації спортивного туризму Луганської області» в якості         

осередку ФСТ України. 

Голосували  одноголосно. 

 

                                                            * * * 
18. Слухали Соколова В.А.: Про Положення про сплату членських внесків у Феде-

рації  спортивного туризму України. 

Додаток 1 

                                                                                              Проект 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про сплату членських внесків у Федерації  спортивного туризму України 

1. Загальні положення 
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1.1. Положення про членські внески Федерації спортивного туризму України (далі – 

Положення) розроблено у відповідності до Статуту Федерації спортивного туризму 

України, далі – ФСТУ.  

1.2. Положення визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків чле-

нами ФСТУ, їх оприбуткування та витрачання. Дія Положення поширюється на ін-

дивідуальних та колективних членів ФСТУ. Членські внески надаються ФСТУ ви-

ключно для реалізації її статутної мети та завдань. 

1.3. Щорічними членськими внесками турист підтверджує своє членство у ФСТУ.  

1.4. Види членських внесків: вступні; щорічні.  

1.5. Вступний внесок – грошове перерахування, що сплачується  членом ФСТУ 

одноразово при прийнятті в члени ФСТУ в порядку та розмірах, визначених відпо-

відно до даного Положення. 

1.6. Щорічний членський внесок – грошове перерахування, що сплачується  чле-

ном ФСТУ  щорічно з наступного від року вступу в порядку та розмірах, визначе-

них відповідно до даного Положення. 

1.7. Членські внески за календарний рік сплачуються один раз на початку року (сі-

чень-лютий).  

2. Розмір членських внесків 

2.1.  Встановити мінімальний щорічний індивідуальний внесок члена ФСТУ 

в розмірі 12 (дванадцять) гривень. 

2.2.  Встановити для колективних членів ФСТУ щорічні внески з розрахун-

ку 1 грн. на місяць для кожного туриста, члена даного колективу. Щорічний  член-

ський для колективних членів внесок за поточний рік  сплачується до 1-го березня 

цього року. 

2.3. Встановити для індивідуальних членів вступний внесок у розмірі з роз-

рахунку 1 грн. на місяць з дня подання заяви про вступ до територіальних осередків 

ФСТУ. 

2.4. Розмір членських внесків може регулюватися рішенням Президії ФСТУ, 

але не частіше одного разу на 4 роки. 

2.5. Члени ФСТУ користуються всіма пільгами, які встановлені для її        

індивідуальних та колективних членів. Перелік пільг затверджує Президія ФСТУ. 

2.6. Виконком ФСТУ звітує перед Президією ФСТУ про використання     

перерахованих місцевими обласними осередками на адресу ФСТУ відрахувань від 

суми членських внесків за звітній період. 

3. Порядок сплати членських внесків 

3.1. Кожний індивідуальний член при вступі до ФСТУ сплачує готівкою   

через будь-який банк членський внесок (вступний або щорічний), що підтверджу-

ється прибутково-касовим ордером або банківською квитанцією  на розрахунковий 

рахунок ФСТУ: р/р 2600400012112 у КБ „Хрещатик”, м. Київ, МФО 300670, Код 

ЄДРПОУ 25957970. При сплаті внеску обов’язково вказується вид внеску (щоріч-

ний чи вступний, цільовий або благодійний), прізвище, ініціали та місто проживан-

ня платника. 

3.2. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження       

коштів на розрахунковий рахунок ФСТУ. 
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3.3. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи 

територіальних осередків та ФСТУ. 

3.4. Член ФСТУ, який не сплачує членських внесків більше одного року,  

вважається таким, що не є дійсним членом ФСТУ та знімається з обліку ФСТУ. 

3.5. У разі зняття з обліку членів ФСТУ, членські внески не повертаються і 

залишаються у розпорядженні ФСТУ. 

3.6. Зібрані членські внески разом з іншими благодійними внесками є влас-

ністю ФСТУ і обліковуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.7. Керівні органи ФСТУ самостійно визначають порядок використання 

членських внесків на цілі, передбачені Статутом ФСТУ для забезпечення їх діяль-

ності. Правильність і доцільність їх використання контролюють ревізійні комісії 

(ревізори) відповідних федерацій, організацій. 

3.8. Порядок сплати членських внесків встановлюється керівним органом 

місцевого обласного осередку, який має щорічно звітувати перед ФСТУ.  

 

4. Прикінцеві  положення 

4.1. Члени ФСТУ можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у 

вигляді добровільних цільових або благодійних внесків. 

4.2. Цільовий або благодійний внесок – грошове перерахування, що спла-

чується членами ФСТУ в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі доброві-

льно (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та 

завдань ФСТУ, а також за цільовим призначенням для фінансування конкретних 

проектів та програм, в межах статутної діяльності, в тому числі для територіального 

осередку. 

5. Порядок набрання чинності, 

внесення змін та доповнень до цього Положення 

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президі-

єю ФСТУ. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Пре-

зидії ФСТУ.   

5.3. Усі питання, не врегульовані Статутом ФСТУ, цим Положенням і внут-

рішніми документами ФСТУ, вирішуються відповідно до вимог чинного законодав-

ства України. 

       

Виступили  Загоруйко Ю.М., Наровлянський О.Д., Косило М.Ю., Козій В.Г. 

  

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 18 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Доручити Виконкому доопрацювати Положення з залученням експертів з   

активу Федерації. 

Голосували  одноголосно. 
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                                                          * * * 
19. Слухали Дегтяря М.А.: Про Перелік класифікованих (паспортизованих) гірсь-

ких локальних перешкод, перевалів, траверсів, вершин Українських Карпат. 

 

Відповідно до Постанови Президії ФСТУ № 10 від 26.06.10 Центральна МКК- 

колегія суддів змагань з туристських спортивних походів здійснила паспортизацію 

27 гірських локальних перешкод (ГЛП), перевалів, траверсів, вершин  Українських 

Карпат із затвердженого Президією вищезгаданою Постановою Переліку, який 

складається із 40 ГЛП. Перелік оприлюднений на сайті ЦМКК 

http://www.cmkk.com.ua/home/dokumenti-cmkk ( файл «Перелік класифікованих (паспортизова-

них) гірських перешкодУкраїнських Карпат.doc» ) 
 

Виступив Козій В.Г. 

 

 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 19 

1. Затвердити Перелік класифікованих (паспортизованих) гірських локальних 

перешкод  (ГЛП), перевалів, траверсів, вершин Українських Карпат.  

2.  Дозволити туристським МКК, що мають відповідні повноваження, випускати 

туристські групи на спортивні маршрути в Карпати, використовуючи класифіка-

цію ГЛП Українських Карпат при оцінці складності маршруту.  

Голосували:   «За» - 13;  «Проти» - 1;  «Утрим» - 3. 

 

                                                        * * * 

 
20. Слухали Загоруйка Ю.М.: Про проект «Положення про порядок присвоєння 

суддівських категорій «Спортивний суддя зі спортивного туризму» 

Виступила Сичова Н.П. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 20: 

1. Проект «Положення про порядок присвоєння суддівських категорій «Спорти-

вний суддя зі спортивного туризму» прийняти за основу. Доручити Колегіям суддів 

доопрацювати проект «Положення…» з врахуванням зауважень та пропозицій   

Комісій. 

Голосували одноголосно. 

* * * 

 
21. Слухали  Загоруйка Ю.М.: Про присвоєння кваліфікаційних категорій суддям 

зі спортивного туризму.  

Виступили  

http://www.cmkk.com.ua/home/dokumenti-cmkk
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ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 21: 

З урахуванням Наказу Мінмолодьспорту України від 16.07.2013 №31 та у зв’язку 

з виконанням необхідних нормативів, на підставі наданих документів з територі-

альних осередків ФСТУ  

присвоїти: 

 

1. Кваліфікаційну категорію «Спортивний суддя національної категорії», суддям 

спортивного туризму (заяви від 10.11.2014 р., Вінницька ОФСТ)  

– Роздорожнюку Анатолію Володимировичу, пішохідний туризм; 

– Поліщуку         Миколі     Івановичу,     пішохідний туризм; 

– Самелюку        Василю     Федоровичу, пішохідний, водний туризм. 

 

Голосували одноголосно. 

 

2. Кваліфікаційну категорію «Спортивний суддя першої категорії», суддям зі спор-

тивного туризму (заяви від 12.11.2014 р., Вінницька ОФСТ): 

– Лукіянчуку Дмитру Олександровичу,  пішохідний туризм; 

– Стефанику Миколі Васильовичу,  велосипедний, пішохідний туризм; 

– Філіповій Ірині Миколаївні,          пішохідний, велосипедний туризм;  

 

Голосували одноголосно.  

* * * 

 
22. Слухали Наровлянського О.Д.: Про посилення відповідальності суддів, пред-

ставників та тренерів команд за дотримання «Правил…» та підвищення вимогливо-

сті суддів-інспекторів. 

Виступили Штангей Ю.В., Колотуха О.В., Толстіхін Л.М. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 22: 

 

1. Підвищити рівень вимогливості проведення мандатних комісій з метою за-

безпечення безумовного дотримання вимог «Правил…», Положень та Регламентів, 

щодо допуску учасників до туристських змагань за віком та рівнем кваліфікації.  

В підсумкових протоколах мандатних комісій обов’язково відзначати недолі-

ки щодо наданих документів учасників, невідповідність їх вимогам Правил, Поло-

жень та Регламентів змагань. 

2. Секретаріатам змагань підвищити ретельність перевірки відповідності тех-

нічних заявок поіменним. Про недоліки вчасно інформувати головних суддів. 

3. В разі допущення представниками, тренерами команд заявки учасників, які 

за віком чи рівнем кваліфікації не відповідають вимогам Правил, Положень та Рег-
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ламентів змагань,  головному судді в своєму звіті інформувати про це  організацію,  

яка проводить змагання, з метою доведення про факт порушення до організації, що 

відрядила команду  та відповідні територіальні підрозділи виконавчої влади в галузі 

фізичної культури та спорту.  

В подальшому при атестації цих осіб як суддів, залученні їх до суддівства    

туристських змагань враховувати цю обставину. 

4. В разі допущення головними   суддями порушень вимог «Правил…»,      

Положень та Регламентів змагань щодо випуску на дистанції змагань учасників, які 

за віком чи рівнем кваліфікації не відповідають вимогам  вказаних документів,     

порушення вимог до складу команди, вирішувати питання про зниження суддівсь-

кої категорії, усунення від суддівства на строк не менше одного року та в подаль-

шому враховувати цю обставину при атестації цих осіб як суддів, залученні їх до 

суддівства змагань. 

5. Суддям-інспекторам в обов’язковому порядку при складанні звіту інформу-

вати про наявність можливих порушень відповідності вимогам Правил змагань, По-

ложення та Регламенту. В разі виявлення з боку головного судді порушень, перед-

бачених в п.4 цього рішення безумовно знижувати оцінку не менше ніж до «посере-

дньо».  

Голосували одноголосно. 

* * * 

 
23. Слухали Полохіна В.Г.: Про затвердження Вимог до тривалості та протяжності 

категорійних маршрутів з авто-мото туризму. 

Виступили Штангей Ю.В., Наровлянський О.Д., Толстіхін Л.М., Дегтярь М.А. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 23: 

 

1. Затвердити вимоги до тривалості та протяжності категорійних маршрутів з 

авто-мото туризму як тимчасові та експериментальні для походів І, ІІ, ІІІ ка-

тегорії складності.  

2. Доручити комісії авто-мото туризму, ЦМКК підготувати звіт Виконкому що-

до доцільності подовжувати дію затверджених вимог. 

Термін - жовтень 2015 р. 

Вимоги до тривалості та протяжності категорійних маршрутів з авторото туризму 

Вид туризму та характеристики походів 
                              Категорії складності 

І ІІ ІІІ 

Рекомендована тривалість походів у днях 6 8 10 

П
р

о
тя

ж
н

іс
ть

 

м
ар

ш
р

у
ту

 п
о

-

х
о

д
у

  
у

  
к
м

  

 (
н

е 
м

ен
ш

е)
 авто-мото (мотоциклетні) 800 1000 1300 

авто-мото (автомобільні) 1000 1200 1500 

авто-мото (скутери, квадроцик-
ли, пневматики) 

250 400 600 

авто-мото (снігоходи) 120 250 - 280 450 - 500 

https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
https://mail.ukr.net/attach/get/14220480140164253574/1/Pro_zatverdzhennya_novikh_Vimog_do_trivalosti_ta_protyazhnosti_kategoriynikh_marshrutiv_z_avto-moto_turizmu.doc
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          Голосували одноголосно. 

 

* * * 

 
24. Слухали Козія В.Г.: Звіт головного судді та судді-інспектора Всеукраїнських 

змагань серед дорослих зі спортивних туристських походів (гірський, за 2013 рік), 

18-20.05.2014, м. Запоріжжя. 

Виступаючих не було. 

 

ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 24 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Лисенка А.І.        на «відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря Коршка С.Я. на «відмінно». 

4. Оцінити роботу судді-інспектора Когана В.Г.        на «відмінно». 

Голосували  одноголосно. 

 

* * * 

 
25. Слухали Козія В.Г.: Звіт головного судді та судді-інспектора Чемпіонату Укра-

їни серед дорослих зі спортивного туризму (гірський), 26-29.09.201р, м. Южно-

Українськ, Миколаївська область.   

                                                 ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 25 

1. Звіт затвердити.  

2. Оцінити роботу головного судді Козія В.Г.         на «відмінно». 

3. Оцінити роботу головного секретаря Дябло Т.Г. на «відмінно». 

4. Оцінити роботу судді-інспектора Когана В.Г.     на «відмінно». 

Голосували одноголосно. 

 

                                             * * * 
 

26. Слухали Цибуха В.І.: Відгук на автореферат дисертації Зігунова В.М. 

«Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-

спортивної діяльності»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

                                             ПОСТАНОВА 

Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 26 

1. Відгук  погодити. 
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     2. Віце-президенту ФСТУ Соколову В.А. направити відгук на адресу захисту ди-

сертації:  

61002, Україна м. Харків вул. Артема, 29 ХНПУ ім. Г.С. Сковороди  

Вченому секретареві.  

Голосували одноголосно. 

 

 

 

 

Головуючий, Президент Федерації                                                       В. І. Цибух  

 

Секретар                                           В.Ю. Іванов 

 


