
Шановний Андрію Ярославовичу! 

До з’їзду Федерації спортивного туризму України залишилося менше 

тижня. Наскільки ми можемо розуміти з Вашого виступу на останній Президії та 

з чуток, які до нас долітають, Вам запропоновано стати Президентом ФСТУ і 

(знову ж таки – за чутками) Ви дали на це згоду.  

Однак нас, людей, які працюють у туризмі багато років, непокоїть те, 

як готується з’їзд, та утаємниченість, з якою це відбувається. На жаль, на 

попередньому з’їзді так само зненацька було запропоновано кандидатуру 

В.І.Цибуха, він запропонував пана Федорченка, а потім, без консультацій з 

туристським загалом, з президентами обласних осередків, делегатами з’їзду, за 

порадою однієї – двох осіб – віце-президентів. На жаль, ця процедура стала, на 

нашу думку, однією з причин тієї кризи у якій нині опинилася наша Федерація.  

Саме тому ми звертаємося до Вас з пропозицією та проханням – якщо 

Ви плануєте погодитися на пропозицію стати Президентом ФСТУ – вийдіть «з 

підпілля», вислухайте думку членів хоча б Виконкому Федерації, активу, 

делегатів, а не лише «допущених». 

Ми вважаємо, що Ви, як нова в Федерації людина, повинні почути 

пропозиції щодо людей, яких хочуть побачити в команді віце-президентів   

області,  комісії.  Так, за Статутом, Вам належить право вносити пропозиції 

щодо обрання віце-президентів на з’їзді, але це не заважає Вам вислухати 

більш широке коло туристів до з’їзду та під час засідань. На нашу думку це 

буде відповідати вимогам демократії.  Крім того, ми вважаємо, що для належної 

організації роботи, пропонуючи прізвища віце-президентів необхідно 

вказати, яке коло повноважень, функцій на нього покладатиметься – це 

важливо і для самих кандидатів, і для делегатів. Адже нечіткість такого 

розподілу за минулий період, самоусунення одних та намагання взяти на себе 

понад статутні повноваження у інших членів команди, значною мірою сприяли 

невдалій роботі нинішнього керівництва Федерації. 

Ми свідомо уникаємо в цьому листі конкретних прізвищ, хоча готові, в 

разі вашого бажання вислухати нас, назвати тих, кого пропонуємо Вам у 

помічники – віце-президенти, та тих, хто, на нашу думку, не виправдав сподівань.  

Чекаємо на Вашу реакцію! Часу обмаль! Ми вболіваємо за Федерацію 

і хочемо її розвитку! Сподіваємося на розуміння та співпрацю! 


