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27 квітня 2020р. 

№ 60/2/20 

 

 

Міністерство молоді та спорту 

України 

 

 

 

 
 

Відповідно до договору від 24.01.2017 № 6/17/17 "Про проведення 

експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України 

національної спортивної федерації до організації та проведення спортивних 

заходів", Федерація хокею України направляє звіт про організацію та 

проведення спортивних заходів, які відбулися у період з 01 січня по 31 березня  

2020 року. 

 

Додаток: звіт на 2 арк. 

 

Виконавчий директор                С.А. Коваль 

 

 

 

 

         

 

 



Додаток до листа Федерації хокею України 

від «27» квітня 2020 року № 60/2/20 

 

ЗВІТ 

про організацію та проведення спортивних заходів з хокею з шайбою з 01 по 31 березня 2020 року* 

(назва місяця) 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Строки 

 пров едення 

Місце 

проведення 

(місто, регіон, 

спортивний 

об’єкт) 

Реквізити наказу та 

кошторису 

Кількі 

сть 

учасників 

(чоловіки/ж

інки, 

спортсмени/ 

команди, 

офіційні 

представни

ки, судді)* 

Резуль 

тати 

(особис 

тих, 

команд 

них) 

змагань*

* 

При

міт 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. 

навчально-тренувальний збір із спеціальної 

тактико-технічної підготовки до 

чемпіонату світу, чоловіки 

02-04.02.2020 м. Бровари 
№ 07/20  

від 03 січня 2020 
33 особи 

 

 

2. 

навчально-тренувальний збір із спеціальної 

тактико-технічної підготовки до 

чемпіонату світу, жінки 

09-21.02.2020 м. Бровари 
№ 09/20  

від 21 січня 2020 
29 осіб 

 

 

 

навчально-тренувальний збір із спеціальної 

тактико-технічної підготовки до 

чемпіонату світу, юнаки 

02-04.02.2020 м. Бровари 
№ 10/20  

від 21 січня 2020 
29 осіб 

 

 

3.        

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

х х х х Х х х х 

ІІІ. Про проведення всеукраїнських спортивних змагань, що проводяться на території України 

1. 
чемпіонат України серед юніорів (2000-

2003 р.н., четвертий тур) 
05-31.01.2020 з роз’їздами 

№ 02/20  

від 02 січня 2020 
124 особи 

 
 

2. 
чемпіонат України серед юнаків (2004 р.н., 

четвертий тур) 
05-31.01.2020 з роз’їздами 

№ 03/20  

від 02 січня 2020 
200 осіб 

 
 

3. 
чемпіонат України серед юнаків (2005 р.н., 

четвертий тур) 
05-31.01.2020 з роз’їздами 

№ 04/20  

від 02 січня 2020 
200 осіб 

 
 

4. 
чемпіонат України серед юнаків (2006 

р.н.), четвертий тур) 
05-31.01.2020 з роз’їздами 

№ 05/20  

від 02 січня 2020 
200 осіб 
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5. чемпіонат України серед чоловіків, V тур 05-30.01.2020 з роз’їздами 
№ 06/20  

від 02 січня 2020 
236 осіб 

6. чемпіонат України серед жінок, IІІ тур 24-26.01.2020 м. Дніпро 
№ 08/20  

від 20 січня 2020 
93 осіб 

7. 
чемпіонат України серед юнаків (2006 р.н., 

п’ятий тур) 
01-28.02.2020 з роз’їздами 

№ 13/20  

від 27 січня 2020 

200 осіб 

8. 
чемпіонат України серед юнаків (2005 р.н., 

п’ятий тур) 
01-28.02.2020 з роз’їздами 

№ 14/20  

від 27 січня 2020 

200 осіб 

9. 
чемпіонат України серед юнаків (2004 р.н., 

п’ятий тур) 
01-28.02.2020 з роз’їздами 

№ 15/20  

від 27 січня 2020 

200 осіб 

10. 
чемпіонат України серед юніорів (2000-

2003 р.н., п’ятий тур) 
01-28.02.2020 з роз’їздами 

№ 16/20  

від 27 січня 2020 
124 особи 

11. чемпіонат України серед чоловіків, VІ тур 01-28.02.2020 з роз’їздами 
№ 17/20  

від 27 січня 2020 
236 осіб 

12. 
чемпіонат України серед юнаків (2004 р.н., 

півфінал тур) 
01-30.03.2020* з роз’їздами 

№ 18/20  

від 20 лютого 2020 

200 осіб 

13. 
чемпіонат України серед юнаків (2005 р.н., 

VI тур, фінал) 
01-31.03.2020* з роз’їздами 

№ 19/20  

від 20 лютого 2020 

200 осіб 

14. 
чемпіонат України серед юнаків (2006 р.н., 

півфінал, фінал) 
01-31.03.2020* з роз’їздами 

№ 20/20  

від 20 лютого 2020 

200 осіб 

15. 
чемпіонат України серед юніорів (2000-

2003 р.н., півфінал, фінал) 
01-31.03.2020* з роз’їздами 

№ 21/20  

від 20 лютого 2020 
124 особи 

16. чемпіонат України серед чоловіків, VІІ тур 01-30.03.2020* з роз’їздами 
№ 22/20  

від 20 лютого 2020 
236 осіб 

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

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

1. 
півфінальний олімпійський турнір до 

Олімпійських ігор 
04-10.02.2020 

м. Нур-Султан 

(Казахстан) 

№ 01/20  

від 02 січня 2020 
32 особи 3 місце 

2. 
міжнародні спортивні регіональні змагання 

серед юнаків 
04-09.02.2020 

м. Дьор 

(Угорщина) 

№ 11/20  

від 21 січня 2020 
28 осіб 1 місце 

3. чемпіонат світу серед жінок 
21.02-

01.03.2020 

м. Акурейрі 

(Ісландія) 

№ 12/20  

від 21 січня 2020 
30 осіб 6 місце 

* З 13 березня 2020 року зупинено проведення чемпіонату України з хокею серед жінок, юніорів (2000-2003 років народження),

чемпіонатів України з хокею серед юнаків (2004, 2005 та 2006 років народження); 

* З 17 березня 2020 року зупинено проведення матчів чемпіонату України з хокею серед чоловіків.
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