
 Додаток 2 
до Порядку проведення конференцій  
громадських об’єднань та асоціацій, 
обрання членів Наглядової ради 
публічного акціонерного товариства 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 
та припинення їхніх повноважень 
(підпункт 1 пункту 2 розділу V) 

 
 

ЗАЯВА  
кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ 

від громадських об’єднань та асоціацій 
 
 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження  
Карнаух Антон Сергійович 30 січня 1981р.н. 
 
Контактні дані  
м. Запоріжжя, вул. Олега Кошевого 7/Дунайська 25А 
 
Електронна пошта  
aso.ukraine@gmail.com 
 
Телефон  
+38(097)8755555 
 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня        

1. Спеціаліст. Європейський Університет фінансів, інформаційних систем, 
менеджменту і бізнесу. Спеціальність – «Економіка підприємства», 
кваліфікація – спеціаліст з економіки (м. Запоріжжя, рік закінчення – 
2003). 

2. Аспірант. Класичний приватний університет. Спеціальність 27.00.01 –
Теорія та історія соціальних комунікацій̆ (м. Запоріжжя, рік закінчення 
2019). 

3. Кандидат наук із соціальних комунікацій.  Спеціальність 27.00.01 –
Теорія та історія соціальних комунікацій. Науковий напрямок –  
спортивні комунікації̈: медійність та соціальне конструювання спорту 
(рік захисту та отримання диплому 2020). 

4. Магістрант. Класичний приватний університет. Спеціальність – фізична 
культура і спорт (рік вступу 2020). 

Інформація про трудову та громадську діяльність 
1. ТОВ «Хортиця – Агро», директор (шт., з 2015 року і донині). 
2. Доцент кафедри журналістики та української філології Інституту 

журналістики і масової комунікації (Класичний приватний університет, 
з 2018 року донині, сум.) 



3. Голова правління ГС «Асоціація спортивних організацій» (громадська 
діяльність, з 2016 року і донині).  

4. Голова правління ГО «Спортивний Клуб «Хорта»  (громадська 
діяльність, з 2015 року і донині).  

5. Член Ради Коаліції ГО «Запорізька Рада Реформ» (запорізького партнера 
Коаліції "Реанімаційний Пакет Реформ" (РПР) (громадська діяльність, з 
якого року і донині).  

6. Засновник національного проекту «Ярмарок Спорту» (з 2016 року і 
донині). 

7. Засновник регіонального проекту «Спортивна гордість Запоріжжя» (з 
2019 року і донині). 

 
Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви 
Безпартійний  

Інформація про наукові праці, публікації в друкованих виданнях, у мережі 
Інтернет  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  
 

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях,  
включених до міжнародних наукометричних баз 

1. Карнаух А. С. Особливості формування іміджу в системі спортивних 
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. No 2 (34). С. 110–115. 
(0,62 д. а.)  

2. Карнаух А. С. Дослідження тенденцій розвитку спортивних комунікацій в 
Україні за допомогою SWOT-аналізу.  

3. Карнаух А. С. Особливості застосування маркетингових інструментів в 
спортивних комунікаціях. Наукові записки [Українська академія друкарства]: 
зб. наук. пр. 2018. No 2 (57). С. 149–158. (0,67 д. а.) (Видання входить до 
наукометричної бази Index Copernicus)  

4. Карнаух А. С. Когнітивне моделювання сценаріїв розвитку спортивних 
комунікацій в Україні.  

5. Карнаух А. С. Аналіз зовнішнього середовища розвитку спортивних 
комунікацій. Обрії друкарства. 2019. No 1. С. 70–77. (0,43 д. а.) (Видання 
входить до наукометричних баз: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 
OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus)  

6. Карнаух А. С. Спортивні комунікації: комунікаційний процес, його сутність 
та перешкоди.  

7. Карнаух А. С. Зарубіжний досвід соціального конструювання спорту за 
допомогою спортивних комунікацій. Молодий вчений. 2019. No 3 (67). С. 378– 



 

380. (0,38 д. а.) (Видання входить до наукометричних баз: OAJI, Research Bible, 
Index Copernicus)  

8. Карнаух А. С. Методичне забезпечення дослідження спортивних комунікацій 
в сучасному медіапросторі. Вісник Львівського університету. Серія 
Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 76–82. (Видання входить до наукометричної 
бази Index Copernicus) (0,42 д. а.)  

Стаття в зарубіжному виданні  

9. Карнаух А. С. Семантическое моделирование понятия «коммуникации» в 
контексте спортивных коммуникаций. Scientific Light. 2019. Vol. 1. No 24. Р. 23–
24. (0,23 д. а.)  

Матеріали конференцій  

10. Карнаух А. С. Контекст спорту як конструюючий фактор спортивних 
комунікацій. Наука і вища освіта: тези доповідей ХХV Міжнар. наук. конф. 
студентів і молодих учених (м. Запоріжжя, 7 квітня 2017 р.) / Класичний 
приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 378. (0,06 д. а.)  

11. Карнаух А. С. Спортивні комунікації в системі засобів масової комунікації: 
тенденції та особливості функціонування. Світове українство як апологет та 
реставратор української національної ідеї: зб. тез доповідей Наук.-практ. 
круглого столу (18 квітня 2018 р.) / за ред. В.М.Огаренка, О. В. Богуславського 
та ін. Запоріжжя: КПУ, 2018. С. 11–12. (0,05 д. а.)  

12. Карнаух А. С. Соціальне конструювання спорту через призму спортивних 
комунікацій. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: 
тези доповідей ІІІВсеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 25 жовтня 2018 р.) / 
Державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 
2018. С. 304–307. (0,22 д. а.)  

13. Карнаух А. С. Загальний огляд інструментів політики просування в 
спортивних комунікаціях. Наукова школа Романа Іванченка: тези доповідей VІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / Видавничо- 
поліграфічний інститут Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2018. С. 29–
32. (0,2 д. а.)  

14. Карнаух А. С. Тенденції розвитку спортивних комунікацій: зарубіжний 
досвід та його адаптація до сучасних умов господарювання на національному 
рівні. Наука і вища освіта: тези доповідей ХХVІ Міжнар. наук. конф. студентів 
і молодих учених (м. Запоріжжя, 14 листопада 2018 р.) / Класичний приватний 
університет. Запоріжжя: КПУ, 2018. С.298–299. (0,8 д. а.)  

15.КарнаухА.С. Спортивні засоби масової комунікації в сучасному 
медіапросторі: основні складові розвитку та функціонування. Сучасний рух 



науки: тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6–7 грудня 2018 р.). 
Дніпро, 2018. С. 515–518. (0,12 д. а.)  

16. Карнаух А. С. Спортивні комунікації як складова частина сучасного медіа 
простору. East – West: The Third International scientific congress of scientists of 
Europe. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists (January 
11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2019. Р. 1023–1025. (0,09 д. а.)  

Посилання на статті та відеосюжети ЗМІ про роботу Асоціації спортивних 
організацій. 

 
ГС АСО має власну рубрику в ефірі дитячого освітнього телепроєкту 

«Маленькі дорослі» в ефірі телеканалу «Z» (м. Запоріжжя) 
Посилання 

 
 Тема рубрики Посилання  Дата виходу в ефірі на 

телеканалі в програмі 
«Маленькі дорослі» 

1.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
запорізький спорт очима 
дітей 

https://www.youtube.com/watch?v
=A56WlmLoAVQ&list=PLuiF84c
YtrsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR
&index=1 

9.05.17 

2.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
хокей 

https://www.youtube.com/watch?v
=YprVxYK_W04&list=PLuiF84c
YtrsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR
&index=2 

18.04.17 

3.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
хокей (частина 2) 

https://www.youtube.com/watch?v
=g6krMrm-
yy4&list=PLuiF84cYtrsXVC_maT
Ajjj_TpdHpB8kMR&index=3 

17.04.17 

4.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
хокей. Товариський матч 

https://www.youtube.com/watch?v
=JiIzNJ4EeBI&list=PLuiF84cYtrs
XVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&in
dex=4 

18.04.17 

5.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
капоейро 

https://www.youtube.com/watch?v
=dwuRjqk2SAo&list=PLuiF84cYtr
sXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=5 

18.04.17 

6.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
бокс 

https://www.youtube.com/watch?v
=PuqIYgU3jpU&list=PLuiF84cYtr
sXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=6 

17.04.17 

7.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
відкриті уроки футболу 

https://www.youtube.com/watch?v
=zEnPwJAXRlk&list=PLuiF84cYt
rsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=7 

11.04.17 

8.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
важка атлетика 

https://www.youtube.com/watch?v
=3aQ6V5zTHrw&list=PLuiF84cYt
rsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=8 

26.03.17 

9.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
сумо 

https://www.youtube.com/watch?v
=Lepava_6uOw&list=PLuiF84cYtr
sXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=9 

18.03.17 



 

10.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
фігурне катання 

https://www.youtube.com/watch?v
=_2Jh2FyNFzY&list=PLuiF84cYtr
sXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=10 

8.05.17 

11.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
веселі старти 

https://www.youtube.com/watch?v
=gqByIUB9LxA&list=PLuiF84cYt
rsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=11 

7.06.17 

12.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
хокейний клуб «Запорізькі 
ведмеді» 

https://www.youtube.com/watch?v
=pPQfqx-
m49c&list=PLuiF84cYtrsXVC_ma
TAjjj_TpdHpB8kMR&index=12 

1.11.17 

13.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
клуб з лучної стрільби 
«Звіробій» 

https://www.youtube.com/watch?v
=g8aTi_ohwts&list=PLuiF84cYtrs
XVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&in
dex=13 

3.12.17 

14.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
карате 

https://www.youtube.com/watch?v
=4TU18HdN-
lA&list=PLuiF84cYtrsXVC_maTA
jjj_TpdHpB8kMR&index=14 

25.10.17 

15.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
СПАС 

https://www.youtube.com/watch?v
=KDAykvE0FhQ&list=PLuiF84cY
trsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&
index=15 

17.04.17 

16.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
альфа гравіті 

https://www.youtube.com/watch?v
=BE4hdb5H5XQ&list=PLuiF84cY
trsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&
index=16 

3.10.17 

17.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
спортивний клуб «Хорта» 

https://www.youtube.com/watch?v
=DXUOa4QjbvI&list=PLuiF84cYt
rsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=17 

6.01.18 

18.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 

https://www.youtube.com/watch?v
=f5HB49_p6xk&list=PLuiF84cYtr
sXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=18 

15.05.17 

19.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
запрошення на фестиваль 
«Ярмарок спорту» 

https://www.youtube.com/watch?v
=Gm6v7qfSUOw&list=PLuiF84cY
trsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&
index=19 

11.02.17 

20.  Рубрика «Ярмарок 
спорту». Тема сюжету: 
челендж «Віджимання» 

https://www.youtube.com/watch?v
=xKmTSsrYLuc&list=PLuiF84cYt
rsXVC_maTAjjj_TpdHpB8kMR&i
ndex=20 

11.02.17 

  



 
 Посилання на діяльність та проєкти ГС АСО в медіа 

2015-2016 
1 Запорожцев зовут 

на ярмарку спорта 
 
http://iz.com.ua/zaporoje/70457-
yarmarka-sporta 

15.05.15 Индустриальное 
Запорожье 

2 В Запорожье 
появится 
Ассоциация 
спортивных 
организаций 

 
http://zasport.zp.ua/2016/06/18/v-
zaporozhe-poyavitsya-assotsiatsiya-
sportivnyh-organizatsij/ 
 

18.06.16 ЗА!спорт 

3 День спорта под 
Запорожьем: 
соревнования, 
чемпионка мира по 
сумо и сотни 
литров шурпы 

https://zp.vgorode.ua/news/sport/2693
45-den-sporta-pod-zaporozhem-
sorevnovanyia-chempyonka-myra-po-
sumo-y-sotny-lytrov-shurny 

12.09.15 
 

zp.vgorode 

4 У ЗАПОРІЖЖІ 
З’ЯВИТЬСЯ 
АСОЦІАЦІЯ 
СПОРТИВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

http://sich.zp.ua/u-zaporizhzhi-
zyavitsya-asociaciya-sport 

18.06.16 
 
 

Запорізька Січ 

5 В Запорожье 
поздравили 
сумоистов, которые 
завоевали медали 
на ЧМ в Монголии 

http://photo.ukrinform.ua/rus/current/
photo.php?id=781602 
 

16.08.16 Укринформ 

6 14 МАЯ В 
ЗАПОРОЖЬЕ 
СОСТОИТСЯ 
МАСШТАБНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

https://ztv.zp.ua/14-maya-v-
zaporozhe-sostoitsya-masshtabnyiy-
sportivnyiy-prazdnik/ 

11.05.16 Телеканал Z 

7 Запорожцы 
поздравили 
земляков, 
завоевавших 
медали на 
чемпионате 
Украины по боксу 

https://tv5.zp.ua/news/zaporozhci-
pozdravili-zemlyakov-zavoevavshih-
medali-na-chempionate-ukraini-po-
boksu/ 

25.11.16 
 

TV5 

8 В Запорожье 
встретили 
участницу 
Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро 

https://golos.zp.ua/obshhestvo/25259/
v-zaporozhe-vstretili-uchastnicu-
olimpijskih-igr-v-rio-de-zhanejro 

04.09.16 Голос Запорожья 

9 С прицелом на 
Токио-2020 — в 
Запорожье 
встретили 
медалистов 
чемпионата 
Украины по боксу 

http://zasport.zp.ua/2016/11/24/s-
pritselom-na-tokio-2020-v-zaporozhe-
vstretili-medalistov-chempionata-
ukrainy-po-boksu/ 
 
 

24.11.16 ЗА!спорт 

10 Запорожская 
спортсменка 
представляет 
страну на 

http://zasport.zp.ua/2016/09/20/zapor
ozhskaya-sportsmenka-predstavlyaet-
stranu-na-chempionate-evropy-po-
boksu/ 

20.09.16 ЗА!спорт 



 

чемпионате Европы 
по боксу 

 
 

11 На центральній 
футбольній арені 
Запоріжжя 
змагалися 
стрітболісти 

http://zasport.zp.ua/2016/07/03/na-
tsentralnij-futbolnij-areni-
zaporizhzhya-zmagalisya-stritbolisti/ 
 
 

03.07.16 ЗА!спорт 

12 Олімпійський день 
завітав і до 
Василівки 

http://zasport.zp.ua/2016/06/26/olimpi
jskij-den-zavitav-i-do-vasilivki/ 
 

26.06.16 ЗА!спорт 

13 В Запорожье с 
аншлагом прошла 
«Ярмарка спорта» 
ФОТО 

http://zasport.zp.ua/2016/05/22/v-
zaporozhe-s-anshlagom-proshla-
yarmarka-sporta-foto/ 
 

22.05.16 ЗА!спорт 

14 «Ярмарка спорта» в 
Запорожье: дорогие 
призы и 
бесплатные 
аттракционы 

https://reporter-
ua.com/2016/05/11/291253_yarmarka
-sporta-v-zaporozhe-dorogie-prizy-i-
besplatnye-attrakciony 
 

11.05.16 
- 09:51 

РепортерUA 

2017 
1 В Запорожье 

создана 
Ассоциация 
спортивных 
организаций  

https://tv5.zp.ua/news/v-zaporozhe-
sozdana-associaciya-sportivnyx-
organizacij/ 

22.03.17 TV5 

2 У Запоріжжі 
презентували 
Асоціацію 
спортивних 
Організацій 

http://zasport.zp.ua/2017/03/17/u-
zaporizhzhi-prezentuvali-asotsiatsiyu-
sportivnih-organizatsij-2/ 
 

17.03.17  

3 Ассоциация 
спортивных 
организаций 
поощрила 
перспективных 
спортсменов 

https://misto.zp.ua/novosti/associaciy
a-sportivnykh-organizaciy-
pooshchrila-perspektivnykh-
sportsmenov_2705.html 

18.03.17 
 

misto.zp.uа 

4 Ассоциация 
спортивных 
организаций 
отметила успехи 
Станислава Батия 
на международных 
турнирах 

https://misto.zp.ua/novosti/associaciy
a-sportivnykh-organizaciy-otmetila-
uspekhi-stanislava-batiya-na-
mejdunarodnykh-turnirakh_3446.html 

05.05.17 
 

misto.zp.uа 

5 Ассоциация 
спортивных 
организаций 
посетила 
«Олимпийский 
День» 

https://misto.zp.ua/novosti/associaciy
a-sportivnykh-organizaciy-posetila-
olimpiyskiy-den_3911.html 

03.06.17 
 

misto.zp.uа 

6 Ассоциация 
спортивных 
организаций 
открыла новый 
сезон работы 

http://zasport.zp.ua/2017/08/28/assots
iatsiya-sportivnyh-organizatsij-
otkryla-novyj-sezon-raboty/ 

28.08.17 ЗА!спорт 



7 Асоціація 
спортивних 
організацій 
розпочала рік 
добрих справ 

https://zp-
pravda.info/2017/01/29/asotsiatsiya-
sportivnikh-organizatsij-rozpochala-
rik-dobrikh-sprav/ 

29.01.17 
 

Правда 

8 Антон Карнаух о 
«Ярмарке спорта»: 
«Есть огромное 
количество 
спортивных 
коллективов, с 
которыми мы 
хотим познакомить 
Запорожье» 

https://misto.zp.ua/novosti/anton-
karnaukh-o-yarmarke-sporta-est-
ogromnoe-kolichestvo-sportivnykh-
kollektivov-s-kotorymi-my-khotim-
poznakomit-zaporoje_3788.html 

27.05.17 
 

misto.zp.uа 

9 Антон Карнаух: « В 
этом году нам 
удалось 
объединить в 
ассоциацию 
порядка 30 
спортивных 
организаций» 

http://zasport.zp.ua/2017/01/01/anton-
karnauh-sportivnyj-klub-horta-
nabiraet-krejserskuyu-skorost-2/ 
 
 

01.01.17 ЗА!спорт 

10 В Пришибе прошли 
масштабные 
соревнования 
каратистов 

http://zasport.zp.ua/2017/06/04/v-
prishibe-proshli-masshtabnye-
sorevnovaniya-karatistov/ 

04.06.17 ЗА!спорт 

11 Ассоциация 
спортивных 
организаций 
поощрила 
перспективных 
спортсменов 

http://zasport.zp.ua/2017/03/18/17439
/ 
 
 

18.03.17 ЗА!спорт 

12 В Запорожье 
презентовали 
уникальную 
программу 
бесплатных 
занятий спортом 

http://zasport.zp.ua/2017/03/27/v-
zaporozhe-prezentovali-unikalnuyu-
programmu-besplatnyh-zanyatij-
sportom/ 

27.03.17 ЗА!спорт 

13 Подготовка к 
«Ярмарке спорта» 
продолжается!  

http://zasport.zp.ua/2017/05/11/podgo
tovka-k-yarmarke-sporta-
prodolzhaetsya/ 

11.05.17 ЗА!спорт 

14 Третья «Ярмарка 
спорта» прошла в 
Запорожье с 
размахом 

http://zasport.zp.ua/2017/05/31/tretya-
yarmarka-sporta-proshla-v-
zaporozhe-s-razmahom/ 

31.05.17 ЗА!спорт 

15 Антон Карнаух: 
«На «Ярмарке 
спорта» было очень 
много людей, мы 
довольны!» 

http://zasport.zp.ua/2017/05/30/anton-
karnauh-na-yarmarke-sporta-bylo-
ochen-mnogo-lyudej-my-dovolny/ 

30.05.17 ЗА!спорт 

16 В Запорожье 
презентуют 
Ассоциацию 
Спортивных 
Организаций 

http://zasport.zp.ua/2017/03/15/v-
zaporozhe-prezentuyut-assotsiatsiyu-
sportivnyh-organizatsij/ 

15.03.17 ЗА!спорт 



 

17 Сорок спортивных 
коллективов 
выступят на 
«Ярмарке спорта-
2017» 

http://zasport.zp.ua/2017/05/27/sorok-
sportivnyh-kollektivov-vystupyat-na-
yarmarke-sporta-2017/ 

27.05.17 ЗА!спорт 

18 Антон Карнаух о 
«Ярмарке спорта»: 
«Есть огромное 
количество 
спортивных 
коллективов, с 
которыми мы 
хотим познакомить 
Запорожье» 

http://sckhorta.com.ua/anton-karnauh-
o-yarmarke-sporta-est-ogromnoe-
kolichestvo-sportivnyh-kollektivov-s-
kotorymi-my-hotim-poznakomit-
zaporozhe/ 

 СК «ХортА» 

19 Асоціація 
спортивних 
організацій 
підбиває підсумки 
року 

http://zasport.zp.ua/2017/12/27/asotsi
atsiya-sportivnih-organizatsij-
pidbivaye-pidsumki-roku/ 

27.12.17 ЗА!спорт 

20 Асоціація 
спортивних 
організацій 
долучилася до 
боротьби з 
наркоторгівлею в 
Запоріжжі 

http://zasport.zp.ua/2017/11/15/asotsi
atsiya-sportivnih-organizatsij-
doluchilasya-do-borotbi-z-
narkotorgivleyu-v-zaporizhzhi/ 

15.11.17 ЗА!спорт 

2018 
1 Антон Карнаух: 

«Ярмарка спорта» 
достигла своего 
максимума по 
количеству 
участников»  

http://zasport.zp.ua/2018/06/12/anton-
karnauh-yarmarka-sporta-dostigla-
svoego-maksimuma-po-kolichestvu-
uchastnikov/ 

12.06.18 ЗА!спорт 

2 Стало известно, 
когда в Запорожье 
пройдет следующая 
«Ярмарка спорта» 

http://iz.com.ua/zaporoje/stalo-
izvestno-kogda-v-zaporozhe-proydet-
sleduyushhaya-yarmarka-sporta 

04.02.18 Индустриальное 
Запорожье 

3 На Запорожье в 
объединенной 
громаде впервые 
прошла ярмарка 
спорта 

https://www.ukrinform.ru/rubric-
regions/2469626-na-zaporoze-v-
obedinennoj-gromade-vpervye-
prosla-armarka-sporta.html 

29.05.18 
 

Укринформ 

4 Боксерська 
спільнота 
Запоріжжя провела 
круглий стіл з 
представниками 
влади 

http://zasport.zp.ua/2018/05/10/bokse
rska-spilnota-zaporizhzhya-provela-
kruglij-stil-z-predstavnikami-vladi/ 
 
 

10.05.18 ЗА!спорт 

5 У Запоріжжі 
відгримів 
четвертий 
«Ярмарок спорту» 

http://zasport.zp.ua/2018/06/04/zapori
zhzhi-vidgrimiv-chetvertij-yarmarok-
sportu/ 

04.06.18 ЗА!спорт 



6 Запорізька міська 
федерація боксу 
звітувала про 
яскравий рік 

http://zasport.zp.ua/2018/12/29/zapori
zka-miska-federatsiya-boksu-
zvituvala-pro-yaskravij-rik/ 

29.12.18 ЗА!спорт 

7 «ХортА» втретє 
провела у Василівці 
турнір «Новачок» 
 

http://zasport.zp.ua/2018/05/06/horta-
vtretye-provela-u-vasilivtsi-turnir-
novachok/ 

06.05.18 ЗА!спорт 

8 Асоціація 
спортивних 
організацій 
підбиває підсумки 
2018 року 

http://zasport.zp.ua/2018/12/28/asotsi
atsiya-sportivnih-organizatsij-
pidbivaye-pidsumki-2018-roku/ 

28.12.18 ЗА!спорт 

9 «ХортА» блискуче 
провела Чемпіонат 
України з мікс-
файту та бойового 
греплінгу 

http://zasport.zp.ua/2018/05/08/horta-
bliskuche-provela-chempionat-
ukrayini-z-miks-fajtu-ta-bojovogo-
greplingu/ 

08.05.18 ЗА!спорт 

10 В Запорожье 
торжественно 
встретили Дмитрия 
Замотаева 

http://zasport.zp.ua/2018/02/28/v-
zaporozhe-torzhestvenno-vstretili-
dmitriya-zamotaeva/ 

28.02.18 ЗА!спорт 

11 У Запоріжжі 
зустрілися 
учасники «Ярмарку 
спорту» 

http://zasport.zp.ua/2018/02/07/u-
zaporizhzhi-zustrilisya-uchasniki-
yarmarku-sportu/ 

07.02.18 ЗА!спорт 

 
2019 

1 В Запорожье 
выбирали лучших 
из лучших по 
версии журнала VIP 
club 

https://www.061.ua/news/2366052/v-
zaporoze-vybirali-lucsih-iz-lucsih-po-
versii-zurnala-vip-club 

15.04.19 061.ua 

2 "Ярмарок спорту" 
як "речовий доказ" 
можливостей 
запорізьких 
громадських 
організацій 
 

https://mig.com.ua/jarmarok-sportu-
jak-rechovij-dokaz-mozhlivostej-
zaporizkih-gromadskih-organizacij/ 

11.06.19 
 

МИГ 

 Стартує перший 
щосезонний конкурс 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 

http://zasport.zp.ua/2019/02/23/startuy
e-pershij-shhosezonnij-konkurs-
sportivna-gordist-zaporizhzhya/ 

23.02.19 ЗА!спорт 

3 «Асоціація 
спортивних 
організацій». В 
палаці спорта 
«Юність» провела 
церемонію 
нагородження 
проекту «Спортивна 
гордість Запоріжжя» 
кращих 
спортсменів.  

http://spas.zp.ua/news/%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0
%B6%D1%96-2-
%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%
BD%D1%8F-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%8
6%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%
96%D1%8F-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%8
0%D1%82%D0%B8%D0%B2/ 

3.07.19 spas.zp.ua 



 

4 В Запорожье 
выберут лучших 
спортсменов зимы 
 

https://pivdenukraine.com.ua/2019/03/
16/v-zaporozhe-vyberut-luchshix-
sportsmenov-zimy/ 

16.03.19   Український 
південь 

5 Победителям 
конкурса 
«Спортивная 
гордость 
Запорожья» весны 
2019 года вручили 
премии 

https://reporter-
ua.com/2019/07/05/348380_pobeditel
yam-konkursa-sportivnaya-gordost-
zaporozhya-vesny-2019-goda-vruchili 

05.06.19 
 

Репортер 

6 Спортивная 
гордость Запорожья 
 

https://motor-
garant.com.ua/news/view/sportivnaya-
gordost-zaporozh-ya 

03.06.19 Мотор-гарант 

7 Награждены 
победители премии 
"Спортивная 
гордость 
Запорожья" 

https://mig.com.ua/nagrazhdeny-
pobediteli-premii-sportivnaja-gordost-
zaporozhja/ 

04.07.19 
 

МИГ 

8 В Запорожье 
наградили лучших 
спортсменов зимы 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-
nagradili-luchshih-sportsmenov-zimyi 

22.03.19 
 

Индустриально
е Запорожье 

9 «СПОРТИВНАЯ 
ГОРДОСТЬ 
ЗАПОРОЖЬЯ»: 
ЛУЧШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ПРЕМИИ. ФОТО 

https://timenews.in.ua/422757/sportiv
naya-gordost-zaporozhya-luchshie-
sportsmeny-poluchili-zasluzhennye-
premii-foto 

24.03.19 Время 
Новостей 

10 «Нам нравится 
делиться идеями!»: 
руководители 
«Ассоциации 
спортивных 
организаций» о 
развитии спорта в 
Запорожье 

https://actual.today/nam-nravitsya-
delitsya-ideyami-rukovoditeli-
associacii-sportivnyh-organizacij-o-
razvitii-sporta-v-zaporozhe/ 

12.12.19 Актуально 

11 В Запорожье 
наградили лучших 
спортсменов по 
версии проекта 
«Спортивная 
гордость 
Запорожья»  

http://infonews.zp.ua/sport/9356-v-
zaporozhe-nagradili-luchshih-
sportsmenov-po-versii-proekta-
sportivnaya-gordost-zaporozhya.html 

21.12.19 
 

infonews 

12 Церемонія вручення 
премії "Спортивна 
гордість Запоріжжя" 

https://suspilne.media/5775-
ceremonia-vrucenna-premii-sportivna-
gordist-zaporizza/ 

20.12.19 
 

СуспільнеUA 

13 ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 

 
https://hramzp.ua/newsitem/predstavit
eli-zaporozhskoy-eparkhii-p-3 

3.06.19 hramzp.ua 



«ЯРМАРКЕ 
СПОРТА» 

14 В Запорожье 
прошла пятая 
юбилейная ярмарка 
спорта 

https://zp.gov.ua/ru/articles/item/5473/ 
 

03.06.19 Сайт 
запорожского 
горсовета 

15 Антон Карнаух: 
«Ярмарка спорта» 
должна стать 
национальным 
проектом! 

http://sckhorta.com.ua/anton-karnauh-
yarmarka-sporta-dolzhna-stat-
natsionalnym-proektom/ 

 СК «ХортА» 

16 Клуб настольного 
тенниса «Хорт» 
принял участие в 
«Ярмарке спорта» 

http://tt-
hort.com/ru/blog/2019/06/03/klub-
nastilnogo-tenisu-hort-vzyav-uchast-v-
yarmarku-sportu/ 

03.06.2019 
 

ТТ «Хорт» 

17 Асоціація 
спортивних 
організацій підбиває 
підсумки 2019 року 

http://zasport.zp.ua/2020/01/06/asotsia
tsiya-sportivnih-organizatsij-z-
vdyachnistyu-pidbivaye-pidsumki-
2019-roku/ 

06.01.20 ЗА!спорт 

18 У Запоріжжі 
півсотні колективів 
зареєструвалися на 
"Ярмарок спорту" 

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-
zaporizhzhi-pivsotni-kolektiviv-
zareestruvalisya-na-yarmarok-sportu-
20190522966394 

22.05.19 Депо 

19 V «Ярмарок спорту» 
вражав і дивував 
запоріжців 

http://zasport.zp.ua/2019/06/06/v-
yarmarok-sportu-vrazhav-i-divuvav-
zaporizhtsiv/ 

06.06.19 ЗА!спорт 

20 НАГОРОДЖЕНО 
ПЕРЕМОЖЦІВ 
ПРЕМІЇ 
«СПОРТИВНА 
ГОРДІСТЬ 
ЗАПОРІЖЖЯ» 

https://www.zoda.gov.ua/news/46224/
nagorodzheno-peremozhtsiv-premiji-
sportivna-gordist-zaporizhzhya.html 
 
 

03.07.19 
 

Запорізька 
облдержадмініс
трація 

21 ДМИТРО 
ЗАМОТАЄВ СТАВ 
ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ 
«СПОРТИВНА 
ГОРДІСТЬ 
ЗАПОРІЖЖЯ» ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ЗИМОВОГО 
СЕЗОНУ 

https://fbu.org.ua/news/federation_ne
ws/711.html 
 

03.19 Федерація 
боксу України 

22 Людмила Бабак з 
Енергодара увійшла 
до трійки лідерів в 
конкурсі 
"Спортивна гордість 
Запоріжжя" 

https://energodar.city/read/people/518
53/lyudmila-babak-z-energodara-
uvijshla-do-trijki-lideriv-v-konkursi-
sportivna-gordist-zaporizhzhya 
 
 

15.12.19 Енергодар city 

23 Визначено 
переможців 
конкурсу 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 
за результатами 
зимового сезону 

http://zasport.zp.ua/2019/03/23/viznac
heno-peremozhtsiv-konkursu-
sportivna-gordist-zaporizhzhya-za-
rezultatami-zimovogo-sezonu/ 

23.03.19 ЗА!спорт 



 

24 Оголошено імена 
переможців премії 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 

http://zasport.zp.ua/2019/07/03/ogolos
heno-imena-peremozhtsiv-premiyi-
sportivna-gordist-zaporizhzhya/ 
 

03.07.19 ЗА!спорт 

25 У конкурсі 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 
зафіксована 
рекордна кількість 
учасників 
голосування 

http://zasport.zp.ua/2019/10/12/u-
konkursi-sportivna-gordist-
zaporizhzhya-zafiksovana-rekordna-
kilkist-uchasnikiv-golosuvannya/ 
 
 

12.10.19 ЗА!спорт 

26 Антон Карнаух: 
Радує, що кожного 
сезону збільшується 
кількість учасників 
голосування в 
конкурсі 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 

http://zasport.zp.ua/2019/10/16/anton-
karnauh-raduye-shho-kozhnogo-
sezonu-zbilshuyetsya-kilkist-
uchasnikiv-golosuvannya-konkursi-
sportivna-gordist-zaporizhzhya/ 
 

16.10.19 ЗА!спорт 

30 У Запоріжжі 
вчетверте назвали 
переможців 
регіонального 
конкурсу 
«Спортивна 
гордість Запоріжжя» 

http://zasport.zp.ua/2019/12/21/u-
zaporizhzhi-vchetverte-nazvali-
peremozhtsiv-regionalnogo-konkursu-
sportivna-gordist-zaporizhzhya 

21.12.19 ЗА!спорт 

2020 
1 «Зробили їх разом». 

Видатки на спорт у 
Запорізькій області 
збираються 
зменшити вп’ятеро 

https://glavcom.ua/sport/news/zrobili-
jih-razom-vidatki-na-sport-u-
zaporizkiy-oblasti-zbirayutsya-
zmenshiti-vpyatero-
659753.html?fbclid=IwAR1QzsjQPzs
bwlBQV04Ubd81BSkj0amPqT-
oghLjkvYRn2LGz8T4eiDN1VA 

16.02.20 
 

Главком 
 

2 Расходы на 
программу развития 
в Запорожской 
области уменьшат в 
пять раз: актив 
региона просит 
власть не «гробить» 
спорт (ФОТО) 
 

 https://actual.today/rashody-na-
programmu-razvitiya-v-zaporozhskoj-
oblasti-umenshat-v-pyat-raz-aktiv-
regiona-prosit-vlast-ne-grobit-sport-
foto/?fbclid=IwAR2DqYcxjN_BaZAe
eBKcEMIpr6u_6WNMlhT0esAbKn9c
TU75iW2OgiMMOoE 

18.02.20 
 

Актуально 
 

3 Руководство 
Запорожской ОГА 
собирается "убить" 
спорт в регионе: 
спортивна 
общественность 
восстала 
 

https://vmestezp.org/v-
regione/147191/rukovodstvo-
zaporozdskoj-oga-sobiraetsja-ubit-
sport-v-regione-sportivnaja-
obshhestvennost-
vosstala?fbclid=IwAR1wvhKFuEH-
J_8uo5WulfC_N_LBZoIK5_tHKuIG0
SaE1K3FZLqliwE8L7k 

18.02.20 
 

Вместе 
 

4 Запорожские 
общественники 
требуют от 
областной власти не 

https://www.061.ua/news/2666708/za
porozskie-obsestvenniki-trebuut-ot-
oblastnoj-vlasti-ne-sokrasat-
finansirovanie-razvitia-

18.02.20 
 

061 ua 
 



сокращать 
финансирование 
развития спорта 

sporta?fbclid=IwAR2rCi0uDuAX-
eCbidRBUEblxAc6rgy7XdHb5EJLdD
9hcy7OiGVi-6c7eOI 

5 На вимогу 
спортсменів 
Запорізька обласна 
влада збільшила 
фінансування 
спортивної галузі 

http://zasport.zp.ua/2020/02/28/na-
vimogu-sportsmeniv-zaporizka-
oblasna-vlada-zbilshila-
finansuvannya-sportivnoyi-galuzi/ 
2 

28.02.20 
 

ЗА!спорт 
 

6 Запорізький 
«Ярмарок спорту» 
вперше відбувся в 
формат онлайн 

http://zasport.zp.ua/2020/06/04/zapori
zkij-yarmarok-sportu-vpershe-
vidbuvsya-v-format-onlajn/ 

04.06.20 ЗА!спорт 

7 Запорізький 
«Ярмарок спорту» 
відбудеться у 
зміненому форматі 

https://suspilne.media/28901-
zaporizkij-armarok-sportu-vidbudetsa-
u-zminenomu-formati/ 

23.04.20 
 

Суспільне 
Запоріжжя 

8 Запорожский тренер 
по фитнесу 
разработал  
программу для 
похудения и 
выиграл 10 тысяч 
гривен (ФОТО) 

https://ria-
m.tv/news/195822/zaporojskiy_trener
_po_fitnesu_razrabotal_programmu_d
lya_pohudeniya_i_vyiigral_10_tyisyac
h_griven_(foto).html?fbclid=IwAR3G
H9HuU2rs03q1JRg6DUhRnFjtlLM7R
kailhhMcHgRfS1PJzYDh2qrnD0 

05.06.20 
 

Ріа Мелітополь 
 

 ЯРМАРКА 
СПОРТА ОНЛАЙН: 
НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
 

https://timenews.in.ua/461688/yarmar
ka-sporta-onlajn-nazvany-
pobediteli?fbclid=IwAR0eAuGrn4_U
XmNoYWPJBKRRkUcXo18S0_zdj1
9y0qiP1UKtoane6YO0Mw0 

05.06.20 
 

время новостей 
 

9 40 видів спорту, 13 
тисяч респондентів. 
Визначилися 
лауреати 
унікального 
конкурсу  
 

https://glavcom.ua/sport/news/40-
vidiv-sportu-13-tisyach-respondentiv-
viznachilisya-laureati-unikalnogo-
konkursu-foto-i-video-
685119.html?fbclid=IwAR3i_jzvu9Q
SsUltfJMj7pqlNsGil1Yd71M8MLyJh
kYxA4lEAHJrXDMYhOs 

05.06.20 главком 
 

10 ВИЗНАЧЕНО 
ЦЬОГОРІЧНИХ 
ПЕРЕМОЖЦІВ 
ФЕСТИВАЛЮ 
«ЯРМАРОК 
СПОРТУ» 

https://www.zoda.gov.ua/news/50748/
viznacheno-tsogorichnih-
peremozhtsiv-festivalju-yarmarok-
sportu.html?fbclid=IwAR16jaDKZPH
7MYKmoUJKxO2vjdQyqnQFDgwxp
kr6Ssnl7QXTQQ4ggTOi9Gw 

04.06.20 
 

ЗОДА 

11 Запорізька 
СДЮШОР «Мотор-
Січ» – відзначена 
спеціальним призом 
фестивалю 
«Ярмарок спорту 
онлайн» 
 

https://df-ua.org/news/zaporizka-
sdiushor-motor-sich-vidznachena-
spetsialnym-pryzom-festyvaliu-
iarmarok-sportu-
onlain/?fbclid=IwAR3GII3_o3MdOx8
noZPqn16rljaVwFC3m-
wg3CItAsWCm8cqLCsYhI2FwDk 
 

04.06.20 
 

Федерація 
України зі 
стрибків в воду 
 

12 Запорізький 
«Ярмарок спорту» 
вперше відбувся в 
форматі онлайн 
(ФОТО) 
 

https://actual.today/zaporizkij-
yarmarok-sportu-vpershe-vidbuvsya-
v-formati-
onlajn/?fbclid=IwAR1Jtu8crJdfU-
AKmDnWOEC8Fd1KI7rO62zBkOM
2ukPLu1Symvjlvk5J7D0 

04.06.20 
 

актуально 
 



 

 
 

 
ВІДЕО 

2015-2016 
1 TV5 Відзначили преміями 

боксерів 
https://www.youtube.com/watch?v=GkqfT
2BLZyM&feature=emb_logo 
 

2 Телеканал МТМ Ярмарок Спорту.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FZf0G
0tdjeg 
 

3 ТСН 1+1 У Запоріжжі 
відбулась спортивна 
ярмарка 

https://www.youtube.com/watch?v=GQK
KdgTWJo8 
 
 

4 ЗАПОРІЗЬКА ОДТРК Ярмарок спорту. 
Актуальний 
репортаж.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5CSos
VAIhJQ 
 

2017 
5 TV5 Презентували 

Асоціацію 
спортивних 
організацій 

https://www.youtube.com/watch?v=SPX6
B0-IPHA&feature=emb_logo 

6 телеканал Z Ассоциация 
спортивных 
организаций создана 

https://www.youtube.com/watch?v=hzbTI
GNUwmA 

7 TV5. День Тема Ассоциация 
спортивных 
организаций' Гость в 
студии И Пенчук 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXwy
zaIcd58&t=2s 

8 Громадське ТБ 
Запоріжжя 

Ярмарок спорту у 
Запоріжжі 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eji0VP
HifCE 

9 Телеканал TV5 Ярмарка спорта 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YlLoF
F0bxcw 
 
 

10 телеканал Z Щорічний 
масштабний захід 
Ярмарок спорту у 
Дубовому Гаю. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmP3
DOoLCVQ 

2018 
11 новини Z У Запоріжжі провели 

“Ярмарок спорту” із 
сотнею локацій 

https://www.youtube.com/watch?v=eFoy
Mv1d7rk 
 

12 "Alex" Круглий стіл 
"Ярмарок спорту: 
сьогодення і 
перспективи" на  

https://www.youtube.com/watch?v=gktCw
gzkXjw 



13 TV5. День Тема Ярмарок спорту. 
ГІСТЬ у студії І. 
Пенчук 

https://www.youtube.com/watch?v=c8cU
wj52Iwk 

14 новини Z Зустріч учасників 
Ярмарку спорту 

https://www.youtube.com/watch?v=ChrT
whkulqc 

15 Ранок Запоріжжя Ярмарок спорту в 
Дубовому Гаю 

https://www.youtube.com/watch?v=0nq7a
c0ax6M 
 

2019 
16 новини Z Ярмарок спорту https://www.youtube.com/watch?v=tZmsk

XZeBYM 
 
 

17 Суспільне Запоріжжя 
 

Ярмарок спорту https://www.youtube.com/watch?v=bS8v5
O4kzsg 
 

18 Телеканал Алекс Ярмарок спорту https://www.youtube.com/watch?v=fVHH
azwfG8s&t=3s 

19 TV5 Ювілейний ярмарок 
спорту 

https://www.youtube.com/watch?v=O6Hq
4OF-BX8 

20 Ранок: Запоріжжя 
Суспільне Запоріжжя 
 

Антон Карнаух та 
Інна Пенчук 
допоможуть 
розібратися й 
підкажуть, що очікує 
відвідувачів 
Дубового гаю 1-2 
червня на «Ярмарку 
спорту»; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WabjL
LIOxTE 
 

21 Алекс Спортивна гордість 
Запоріжжя І 

https://www.facebook.com/ASSOCIATIO
NOFSPORTSORGANIZATIONS/videos/
420663662035772/ 
 

22 TV5 Спортивна гордість 
Запоріжжя І 

https://www.youtube.com/watch?v=6GxZ
xCHn834 

 Z У ЗАПОРІЖЖІ 
НАГОРОДИЛИ 
КРАЩИХ 
СПОРТСМЕНІВ 
 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-nagorodili-
krashhih-sportsmeniv/ 
 

23 Суспільне Запоріжжя 
 

Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІ 

https://www.youtube.com/watch?v=2SCs
KB7IUBk 

24 TV5 Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІ 

https://www.youtube.com/watch?v=94aA
KX6OI7w 

25 Z У ЗАПОРІЖЖІ 
ВІДЗНАЧИЛИ 
КРАЩИХ 
СПОРТСМЕНІВ 
ОБЛАСТІ 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vidznachili-
krashhih-sportsmeniv-oblasti/ 

26 Алекс ІІ Церемонія 
нагородження 
регіональної премії 
"Спортивна гордість 
Запоріжжя" 
 

 
https://www.facebook.com/ASSOCIATIO
NOFSPORTSORGANIZATIONS/videos/
475839523245050/ 
 



 

27 Алекс Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІІ 

https://www.youtube.com/watch?v=-
ILWrtjPkPY 

28 TV5 Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІІ 

https://www.youtube.com/watch?v=JstoNq
XB8b8&t=25s 

29 Суспільне Запоріжжя 
 

Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІІ 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnF
6XO0qMA&t=33s 

30 Z Спортивна гордість 
Запоріжжя ІІІ 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-
nagorodyly-krashhyh-sportsmeniv-mista/ 

31 TV5 Спортивна гордість 
Запоріжжя ІV 

https://www.youtube.com/watch?v=vPuCP
EHKrDI&t=22s 

32 Телеканал Алекс про IV церемонію 
нагородження 
"Спортивна гордість 
Запоріжжя 

https://www.facebook.com/ASSOCIATIO
NOFSPORTSORGANIZATIONS/videos/
1112221259127960/ 
 

33 Z У ЗАПОРІЖЖІ 
НАГОРОДИЛИ 
КРАЩИХ 
СПОРТСМЕНІВ 
ОСІННЬОГО 
СЕЗОНУ 
 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-
nagorodyly-krashhyh-sportsmeniv-
osinnogo-sezonu/ 
 

34 Суспільне Запоріжжя 
 

Ранкові гості: Антон 
Карнаух та Інна 
Пенчук (17.12.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=EhCE
R6vmwP8 

 2020 
35 TV5 Традиційний 

«Ярмарок спорту» 
вперше відбудеться 
онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=6KNb
Mau9r8s&t=3s 
 
 

36 Телеканал Z Голова правління 
Асоціації 
спортивних 
організацій  
Антон Карнаух та 
переможець 
"Ярмарку спорту 
онлайн" Andrey 
Afanasev стали 
гостями прямого 
ефіру телеканалу Z 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N3bar
EUd0iA&feature=share&fbclid=IwAR0Mt
PItjHTgi9CKaOnEcTTXFnzIWHA2c6Q5-
K95WatYPcg0GdALY4yH_SY 
 
 

37 TV5 Запорізький 
"Ярмарок спорту" 
провели в 
оновленому формат 

https://www.youtube.com/watch?v=2Btw
HMbfTN4&fbclid=IwAR2uicVIX3pQaeZ
JVy0A8077gQCv2kcL3_IOUZcnXteh8ptb
v-3IOztC4vI 

38 Трезвые 
Дворы.Запорожье. 
 

Асоціація 
Спортивних 
Організацій" 
скорочення бюджету 
на спорт в 2020 році 
в Запорізькій 
області. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NOK
Gj9weuc8 
 
 

 



foroea Acouiauii
cnopTuBHt4X

opraHi:aqiil AHros
KapHayx e eSipi
nporpaMr,r "TafiM-ayr"
sarenercaaati Z

l\ i \ /r] r ni\,tvI)ttt

(Ha:ea ny6li rauii, Aara, nocr.rJraH Hfl )

l ' lliarsepAxyrc, 
'Io t ni4noai4aro BvMofaM, [epeA6aqeHr4M crarrerc 9 3axonyYrpainz <npo cycninrue rene6ar{eHHr i pa4ior,ronn."n" vrpainz>, 3oKpeMa:

1) nocrifino (ne MeHrue r'fl-tr4por<iu) rpox(rrBaro Ha repr4ropii vxpaiur,r;
2) ue Maro cyArrnaocli, tKa He IIoraIIreHa a6o He 3Hrra B ycraHoBJreHoMy 3aKoHoM
noprAKy;
3) ne e HapoAHt4M AerlyraroM VrpaiHz, qJreHoM Ka6inery Minicrpin Vrcpainz,qneHoM Haqionanruoi pa4u vrpainrz 3 [r4TaHb rere6aqeHux i pa4ioMoBJreHHr,
eificrrosocnyN6onqeM, Horapiycovr, cyArero, [poKypopov, cri4vzu, npaqiBHr4KoM
rpaBooxopoHHr4x Oprauir, ue e oco60ro, rKa nepe6ynae Ha Aepxasuii cryx6i, He
safiNaaro nz6opnoi nocaAl4 B opfaHax Aep)r{aBHofo yrrpaBJrinnx 6y4r-r6oro pirru, uenepe6ynaro y urrari no,riru.rHoi naprii, He nlpe6ynaro y mrari 6yAr-.rroro
ni4nplaevrcrBa, B -tIKoMy qacrKa AepxaBHoi sracuocri-nepenzulye 25 ei4corrin, araKo)K ue e oco6oto, croconHo -sxoi 3axouou Vr<painz <llpo sano6iraHH.r xopynqii>
BcraHoBneuo o6vexeHHt lllo,4o cyuicnzqrBa Ta cynaiqeHn-s s iHurz MLr BvraMrr
4irnruocri;

11,:" 
e npaqinuvKoM tII4 npeAcraBHilKoM re,repa4ioopranisaqii, uo uae riqensirc Ha3Alr4c He Br4KoHyro 6y4r_flKy onnaqyBaHy po6ory (Hepeani ru) gtnrerepa4ioopranisaqifii

5) np noro4iro ou.r*o,o y craryrHovry (cxna4eHoMy)
xanirani renepa4iooprauisaq jfi a6o rcpvAt4r{Hzx oci6, rl1o 

""*onyrorr 6yar-rnyoulaqyBaHy po69ry (pea,risyrorr' roBapv, HaAarorb nocrryrr4) rJrflrenepa4ioopranisaqift .

2. 3o6on'rsyrocb y pa:i npzsHaqeHHr MeHe qJreHoM Harra4or oi pagu HCTy3ynu[vrvr (npurmuvrz) 'r,reucrBo B uorirz.rHifr naprii, qneHoM -f,Koi s e, ue 6parzyr{acrb y naprifinifi lixnr,uocri, ue BrrKoHyBarLr AopyqeHH' naprii, 6y4r__rr<oro iTopraHy a6o 6ygs-moi nocaAoeoi oco6z.
3' [aro 3roAy ua o6po6ry vroix repcoHaJrbHt4x AaHr4x ni4noni4no 4o 3arony VrpaiHra<llpo 3axl'Icr rIepcoHaJIbHLIX AaHzx) 3 Meroro e4ificneHux saxo4ir rrloAo npoBereHH,
x-o]{0epenqii, nepenipxz Ha ni4noeiAHicrr szN{oraM Ao .rreHis Haux4onoi pa4zHCTy' a raKox nepenipxlz B A.p)KaBHI,IX opraHax, Ha ni4upraevrcrBax, B ycraHoBaxta oprauisaqi-sx crocoBHo Ha-f,BHocri ni4cran nnr rrpvm4HeHHr rroBHoBalr(eHb qJreHa
Haua4on oi nay HCTy (y pasi Moro o6pauH,a 

"n."o, Harnr4on oi paguHcTy).

dr;
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