
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про залучення працівників
штатної команди національної збірної
команди України зі стрибків у воду
до проведення експерименту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня
2015 року № 573 "Про проведення експерименту щодо залучення 
Міністерством культури, молоді та спорту національних спортивних 
федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до 
організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 695 і від 29 лютого
2012 року № 152" (зі змінами), з урахуванням пункту 2.1.7 Договору про 
проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту 
України національної спортивної федерації до організації та проведення 
спортивних заходів зі стрибків у воду від 24 січня 2017 року № 5/17/17

НАКАЗУЮ:

1. Командирувати на час проведення експерименту в розпорядження 
громадської організації "Федерація України зі стрибків у воду" працівників 
штатної команди національної збірної команди України зі стрибків у воду 
згідно зі штатним розписом, відповідно до списку, що додається.

2. Встановити, що табелювання працівників штатної команди національної 
збірної команди України зі стрибків у воду здійснює громадська організація 
"Федерація України зі стрибків у воду".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Володимир ШУМІЛІН



Додаток
До наказу МКМС
____________ № _______ 

СПИСОК
працівників штатної команди національної збірної команди України зі 
стрибків у воду, які командируються на час проведення експерименту

в розпорядження громадської організації
 "Федерація України зі стрибків у воду" 

Ганза 
Світлана Володимирівна

начальник команди

Головань
Анатолій Іванович

тренер-оператор

Гоман
Єгор Олександрович

тренер-масажист

Рудик
Аліса Олегівна

начальник команди

Соломонюк
Марія Миколаївна

старший тренер

Токмачов
Ярослав Володимирович

тренер-оператор

Токмачова 
Тамара Володимирівна

головний тренер

Уманець 
Ніна Дмитрівна

провідний тренер

Целютін
Ілля Євгенович

старший тренер

Чернопрудов
Денис Миколайович

тренер-лікар 

Арнаутова
Анна Олександрівна

спортсменка-інструкторка



2
Горшковозов
Олександр Олегович

спортсмен-інструктор

Кесарь
Вікторія Юріївна

спортсменка-інструкторка

Колодій
Олег Едуардович

спортсмен-інструктор

Лискун 
Софія Валеріївна

спортсменка-інструкторка

Науменко 
Євген Ігорович

спортсмен-інструктор

Оліферчик 
Станіслав Сергійович

спортсмен-інструктор

Письменська 
Анна Сергіївна

спортсменка-інструкторка

Сербін 
Олег Максимович

спортсмен-інструктор

Федорова
Олена Олегівна

спортсменка-інструкторка

Шелестюк
Діана Володимирівна

спортсменка-інструкторка

Заступниця директора департаменту
спорту вищих досягнень Тетяна ФЕДЮШИНА
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