
Шановні колеги! 

 

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України,повідомляє, що в ході робочої зустрічі Надзвичайного і 

Повноважного посла України в Республіці Сербія Володимира Толкача з Міністром 

молоді та спорту Республіці Сербія Ванею Удовічичем було домовлено про 

підтримку сербською стороною українських спортсменів та учнівського спорту 

України. 

Республіка Сербія готова прийняти на безоплатній основі у дві зміни серпні та вересні 

2022 року в спортивно-оздоровчі табори українських учнів, які професійно 

займаються спортом. 

Вимоги до учнів – вік від 14 до 16 років, наявність дійсного біометричного 

закордонного паспорту, професійне заняття спортом в закладах позашкільної 

освіти (ДЮСШ, СДЮСШОР), спортивних гуртках, клубах тощо. Від регіону 20 чол.  

Прошу подати кандидатури до 8.00 25.07.2022 року.  

Прохання вказати найкращі досягнення спортмена за останні два роки та  зміну ( серпень або 

вересень)! 

  



  
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ  
вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054, тел./факс: (044) 486-6294, факс: (044) 486-6361,486-6283, 

kfvs@ukr.net  

   

21.07.2022 № 02.01-11/231    
  

на № ___________ від ____________  

  
Начальникам обласних та Київського міського 

відділень (філій) Комітету з фізичного  виховання 

 та  спорту  

Міністерства освіти і науки України  

  

Шановні колеги!  

  

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України,повідомляє, що в ході робочої зустрічі Надзвичайного і повноважногопосла 

України в Республіці Сербія Володимира Толкача з Міністром молоді та спорту 

Республіці Сербія Ванею Удовічичем було домовлено про підтримку сербською 

стороною українських спортсменів та учнівського спорту України.  

Республіка Сербія готова прийняти на безоплатній основі в серпні-вересні 2022 

року в спортивно-оздоровчі табори українських учнів, які професійно займаються 

спортом.  

Просимо надати інформацію від кожного регіону щодо 20 учнів, які зацікавлені у поїздці 

до спортивно-оздоровчих таборів Республіки Сербії.  

Вимоги до учнів – вік від 14 до 16 років, наявність дійсного біометричного закордонного 

паспорту, професійне заняття спортом в закладах позашкільної освіти (ДЮСШ, 

СДЮСШОР), спортивних гуртках, клубах тощо.  

Інформацію необхідно надати в термін до 27 липня 2022 року заповнивши google-форму 

за посиланням: https://forms.gle/C8J4LypHPT4VzJFaA, а також надіславши лист за 

підписом керівника філії.  

Зібрана інформація буде направлена до посольства України в Республіці Сербіядля 

визначення кількості учнів, видів спорту та інших організаційних питань для 

відвідуванняспортивно-оздоровчих таборів Республіки Сербії.  

Після отримання інформації від посольства України в Республіці Сербія вас буде 

повідомлено додатково.  

  
 З повагою     

   

Голова  Вадим СТЕЦЕНКО  

   
Дмитро Лупина   
044 486 62 19  

 

https://forms.gle/C8J4LypHPT4VzJFaA
https://forms.gle/C8J4LypHPT4VzJFaA

