
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про проведення чемпіонату України 
з парашутного спорту (артистичний 
парашутизм, вправа фріфлай) (ІІІ ранг) 

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами), регламенту проведення 
чемпіонату України з парашутного спорту (артистичний парашутизм, вправа 
фріфлай) (ІІІ ранг) від 08.09.2020 № 454/5.2/20 та з урахуванням листа  
Всеукраїнської громадської організації "Федерація парашутного спорту 
України" від 01.09.2020 № 20/09/02 

НАКАЗУЮ:

1. Провести чемпіонат України з парашутного спорту (артистичний 
парашутизм, вправа фріфлай) (ІІІ ранг) (далі – захід) з 11 по 13 вересня 
2020 року на базі ПАТ “АС” Обласний авіаційний центр, аеродром “Бородянка” 
за адресою: смт Бородянка, Бородянський р-н, Київська область.

2. Визначити головним суддею заходу Злотника Володимира 
Васильовича та за поданням Федерації парашутного спорту України затвердити 
склад суддівської колегії чемпіонату України з парашутного спорту 
(артистичний парашутизм, вправа фріфлай) (ІІІ ранг) у кількості 6 осіб, що 
додається.

Для проведення заходу залучити суддів ГСК у кількості 6 осіб 
з 09 по 14 вересня 2020 року. 

Дозволити, у разі необхідності, головному судді заходу вносити зміни 
до складу суддівської колегії із складу запасних.

3. Визначити провідного тренера штатної команди національних збірних 
команд України з неолімпійських видів спорту Одягайла Олександра 
Юрійовича матеріально та фінансово відповідальним за проведення заходу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент 
фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

Заступник Міністра                                                                          Матвій БІДНИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту 
_______________ № _________ 

СКЛАД

суддівської колегії чемпіонату України з парашутного спорту 
(артистичний парашутизм, вправа фріфлай) (ІІІ ранг)

№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові Судді

Територіально-
адміністративна 

одиниця
За рахунок коштів державного бюджету:
з 09 по 14 вересня 2020 року:

1 Злотник Володимир Васильович Головний 
суддя

Вінницька обл.

2 Павловська Надія Михайлівна Суддя ГСК м. Київ
3 Нестерчук Олена Юріївна Суддя ГСК м. Київ
4 Корчмар Петро Степанович Суддя ГСК Одеська обл.
5 Нечехов Олександр Леонідович Суддя ГСК м. Київ
6 Глушкова Ірина Михайлівна Суддя ГСК Харківська обл.

Запасні:
1 Постнікова Лідія Михайлівна Суддя ГСК м. Київ

Заступник директора департаменту 
фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту – начальник відділу 
пріоритетних неолімпійських видів спорту Оксана АНАСТАСЬЄВА
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