
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про проведення чемпіонату України 
з парашутного спорту (парашутна групова 
акробатика, вправа “Двійка”) (ІІІ ранг) 
та затвердження змін до наказу 
Мінмолодьспорту від 27.12.2019 
№ 6171 (зі змінами)

Відповідно до статті 45 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
абзацу восьмого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення 
про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), 
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 (парашутна групова акробатика, вправа “Двійка”) 
(ІІІ ранг) від 28.08.2020 № 408/5.2/20, змін до регламенту № 408/5.2/20 
проведення чемпіонату України з парашутного спорту (парашутна групова 
акробатика, вправа “Двійка”) (ІІІ ранг) у пунктах 2, 6, 9, 10 від 21.09.2020 
№ 524/5.2/20 та з урахуванням листів Всеукраїнської громадської організації 
"Федерація парашутного спорту України" від 30.08.2020 № 20/08/19, 
від 15.09.2020 № 20/09/10 та від 16.09.2020 № 20/09/13

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами), що додаються.

2. Провести чемпіонат України з парашутного спорту (парашутна групова 
акробатика, вправа “Двійка”) (ІІІ ранг) (далі – захід) з 25 по 27 вересня 
2020 року в Харківській області на злітно-посадковому майданчику (ПЗПМ) 
“Коротич”, Харківського аероклубу імені В. С. Гризодубової ТСО України, 
шосе “Харків-Київ”, автобусна зупинка “Селище Котляри”.

3. Визначити головним суддею заходу Павловську Надію Михайлівну
та за поданням Федерації парашутного спорту України затвердити склад 
суддівської колегії чемпіонату України з парашутного спорту (парашутна 
групова акробатика, вправа “Двійка”) (ІІІ ранг) у кількості 5 осіб, що додається.
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Для проведення заходу залучити суддів ГСК у кількості 5 осіб 

з 23 по 28 вересня 2020 року. 
Дозволити, у разі необхідності, головному судді заходу вносити зміни 

до складу суддівської колегії із складу запасних.
4. Визначити провідного тренера штатної команди національних збірних 

команд України з неолімпійських видів спорту Одягайла Олександра 
Юрійовича матеріально та фінансово відповідальним за проведення заходу.

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

Заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                                Матвій БІДНИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту 
 _______________ № _________ 

СКЛАД

суддівської колегії чемпіонату України з парашутного спорту 
(парашутна групова акробатика, вправа “Двійка”) (ІІІ ранг)

№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові Судді

Територіально-
адміністративна 

одиниця
За рахунок коштів державного бюджету:
з 23 по 28 вересня 2020 року:

1 Павловська Надія Михайлівна Головний 
суддя м. Київ

2 Бойко Марія Вікторівна Суддя ГСК Донецька обл.
3 Злотник Володимир Васильович Суддя ГСК Вінницька обл.
4 Бородай Наталя Василівна Суддя ГСК Харківська обл.
5 Корчмар Петро Степанович Суддя ГСК Одеська обл.

Запасні:
1 Труш Оксана Олексіївна Суддя ГСК Харківська обл.
2 Труш Сергій Миронович Суддя ГСК Харківська обл.

Директор департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту Людмила ПАНЧЕНКО

В.о. заступника директора департаменту 
фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту – начальника відділу 
пріоритетних неолімпійських видів спорту Андрій РЕБРИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
______________№_______

Зміни 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 27.12.2019 № 6171 (зі змінами)
Орієнтовне місце-

провед.
Орган.-

учасники Орієнтовна кількість учасників
Назва

Орієнтовні 
строки 

початку/ 
закінчення

Орієн-
товна 
три-  
вал. Організації, відповідальні за проведення Спорт-

сменів
Трене-

рів Суддів Інших Всього

Вид 
зма- 
гань

Код 
КПКВК

Всього 
людино

-днів

Плано-
ва 

вартість 
(гривні)

У Календарному плані спортивних заходів з неолімпійських видів спорту:
вид спорту "парашутний спорт" позицію:

Чемпіонат України 
(парашутна групова 
акробатика, вправа "Двійка") 
(III ранг)

04.09.20
06.09.20 3 Харківська Спортивні 

клуби 30 0 5 0 35  О/К 3401220 105 0

замінити позицією:
Чемпіонат України 
(парашутна групова 
акробатика, вправа "Двійка") 
(III ранг)

25.09.20 
27.09.20 3 Харківська Спортивні 

клуби 30 0 5 0 35  О/К 3401220 105 0

Директор департаменту фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту Людмила ПАНЧЕНКО

В.о. заступника директора департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту – начальника 
відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту Андрій РЕБРИНА
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