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вих. № 05/187 від 30.03.2020року

Міністерство молоді та спорту України

Всеукраїнська громадська організація «Федерація боксу України» засвідчує Вам свою 
повагу та звертаємось з приводу наступного.

Відповідно до постанови КМУ № 573 від 05.08.2015 зі змінами і доповненнями, 
внесеними Постановою КМ № 277 від 03.04.2019, ФБУ бере на себе участь у проведенні 
експерименту щодо її залучення Міністерством молоді та спорту до організації і проведення 
спортивних заходів.

Згідно п. 2.2.7.1. Договору про проведення експерименту щодо залучення 
Мінмолодьспортом національної федерації до організації та проведення спортивних заходів з 
боксу № 14/18/19 від 06.06.2019 року, ФБУ звітує перед Мінмолодьспортом про організацію 
та проведення спортивних заходів відповідно до форми, визначеної додатком 3 до Договору.

Враховуючи наведене, просимо прийняти оригінал відповідного звіту.

Додатки на:3 аркушах.

З повагою,
Виконавчий директор Д.Н. Піскун
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Додаток 3 до Договору від 
06.06.2019 року № 14/18/19

ЗВІТ
про організацію та проведення спортивних заходів з боксу 

у березні 2020 року

є©! 
В

Назва заходу Строки проведення

Місце проведення 
(місто, регіон, 

спортивний об’єкт Реквізити наказу та кошторису

Кількість
учасників

(чоловіки/жінки,с
портсмени/

команди/офіційні
предсавники/

судді*

Результати
(особистих,
командних)

змагань** Примітки
і 2 3 4 5 6 7 8

І.Про проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд на території України

і
Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної фізичної 
підготовки до міжнародного 

турніру (жінки-молодь) 22.02.-03.03.2020
м.Долина, Івано- 
Франківська обл.

01/13 від 
03.02.2020

02/13 від 
03.02.2020

22 учасника, з 
них -20 

спортсменів 
(жінки),2 
тренера

2

Навчально тренувальний 
збір із спеціальної 

підготовки до 
міжжнародного турніру 

(чоловіки) 01.03.-11.03.2020

м.Київ, на базі ДП 
ОНСЦ "Конча- 

Заспа"
01/16 від 

18.02.20200
02/16 від 

18.02.2020

25 учасників, з 
них :16 

спортсменів 
(чоловіки), 9 

тренерів

3 Навчально-тренувальний 
збір із спеціальної фізичної 

підготовки (чоловіки) 01.03.-11.03.2020

м.Київ, на базі ДП 
ОНСЦ "Конча- 

Заспа"
01/17 від 

18.02.20200
02/17 від 

18.02.2020

22 учасника, з 
них -19 

спортсменів 
(чоловіки), 3 

тренерів

4
Навчально тренувальний 

збір із спеціальної 
підготовки до міжнародного 

турніру (жінки) 01.03.-11.03.2020

м.Київ, на базі ДП 
ОНСЦ "Конча- 

Заспа"
01/18 від 

18.02.20200
02/18 від 

18.02.2020

25 учасників, з 
них -20 

спортсменів 
(жінки), 5 
тренерів

5 Навчально-тренувальний 
збір із спеціальної фізичної 

підготовки (юніори) 09.03.-15.03.2020

с. Конопківці, 
(Т ернопільська 

обл.)
01/27 від 

05.03.2020
02/27 від 

05.03.2020

33 учасників, з 
них -28 

спортсменів 
(юніори), 5 

тренерів



6
Навчально-тренувальний 
збір із загальної фізичної 
підготовки до чемпіонату 
Європи (жінки-молодь) 14.03.-31.03.2020

м.Тисовець 
(Львівська обл.)

01/30 від 
10.03.2020

02/30 від 
10.03.2020

25 учасників, з 
них -20 

спортсменів 
(жінки), 5 
тренерів

Достроково 
припинено з 
17.03.2020 ,у 

звязку з 
короновірусом

ІІ.Про проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд, за кордоном

1
Навчально тренувальний 

збір із спеціальної фізичної 
підготовки (чоловіки до 22-х 

років) 01.03.-11.03.2020
м.Владиславово

(Польща)
01/21від

25.02.2020
02/21 від 

25.02.2020

11 учасників, з 
них -10 

спортсменів 
(чоловіки),1 

тренерів
ІІІ.Про проведення всеукраїнських змагань на території України

IV. Про участь національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться на території України

1
Міжнародний турнір з боксу 
серед молоді присвяченого 
памяті П.Поповича 09.03-14.03.2020

м.Біла Церква 
(Київська обл.)

01/20 від 
20.02.2020

02/20 від 
20.02.2020

191 учасників, з 
них-120 

спортсменів, 40 
тренерів,30 

суддів,1 
представник 

делегації
V. Про участь національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться за кордоном

1
Кваліфікаційний, 
лізенційний турнір з боксу 
серед чоловіків та жінок до 
ХХХІІ Олімпійських ігор 11.03-25.03.2020

м.Лондон
(Великобританія)

01/15 від 
18.02.2020

02/15 від 
18.02.2020, 
В02/15 від 
18.02.2020

24 учасника, з 
них -13 

спортсменів,10 
тренерів,1 
офіційний 

представник

Завойовано - 1 
ліцензія

Достроково 
припинено, у 

звязку з 
короновірусом

2 Міжнародний турнір з боксу 
серед жінок, жінок- молоді, 
юніорок та дівчат 04.03-09.03.2020 м.Рига (Латвія)

01/19 від 
20.02.2020

02/19 від 
20.02.2020, 
В02/19 від 
20.02.2020

26 учасників, з 
них-22 

спортсмена,3 
тренера,1 
офіційний 

представник

Жінки: Ім.- 3; 
ІІм.-4; ІІІм.-7; 
жінки-молодь: 
Ім.-3;ІІ м.-3;ІІІ 

7.



25 учасників, з
них -10

3 02/24 від спортсменів,3
28.02.2020, тренера,1 суддя,

Міжнародний турнір з боксу 01/24 від В02/24 від 1 офіційний
серед молоді 08.03-14.03.2020 м.Вільнюс (Литва) 28.02.2020 28.02.2020 представник

Ім.-1; ІІ м.-2

**На міжнародних спортивних змаганнях зазначаються всі українські спортсмени, які брали участь у відповідних змаганнях.

Виконавчий директор Піскун Д.Н.
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