
 

 

 

  Додаток  

  до наказу  Мінмолодьспорту  

  "Про утворення комісії 

  з визнання видів спорту, включення 

їх до Реєстру визнаних видів спорту в 

Україні"  

(у редакції наказу Мінмолодьспорту 

від 27.05.2014 № 1654) 
 

 

СКЛАД 

комісії з визнання видів спорту,  

включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні 

 

УМАНЕЦЬ 

Ніна Дмитрівна 

 

– заступник Міністра молоді та спорту 

України, голова комісії 

  

ПАНЧЕНКО  

Людмила Володимирівна 

– директор департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту Мінмолодьспорту, заступник 

голови комісії  

 

ОРІШЕВСЬКИЙ 

Артем Ігорович 

 

 

– начальник відділу масового спорту 

департаменту фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту 

Мінмолодьспорту, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

АНАСТАСЬЄВА 

Оксана Сергіївна 

– заступник директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту – начальник відділу 

пріоритетних неолімпійських видів 

спорту Мінмолодьспорту 

 

БАЗАЄВ 

Сіражутдін Гаджирамазанович 

 

– президент ГО "Федерація 

пауерліфтингу України" (за згодою) 

 

БРИКУЛЬСЬКИЙ  

Олександр Вікторович  

 

– віцепрезидент Спортивного комітету 

України (за згодою) 

 

БУРИЙ                                                   

Ігор Миколайович  

 

 

 

– працівник на громадських засадах 

відділу організаційного та 

інформаційного забезпечення 

Національного комітету спорту 

інвалідів України  (за згодою) 
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ГАЙРІЯН 

Нельсон Юрійович 

 

– директор департаменту олімпійського 

спорту Мінмолодьспорту 

ГУБАРЄВ 

Володимир Анатолійович 

 

– начальник відділу олімпійських видів 

спорту фізкультурно-спортивного 

товариства "Динамо" України                      

(за згодою) 

 

ЄЩЕНКО 

Сергій Петрович 

– начальник управління розвитку 

фізичної культури та спорту 

всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства "Колос"                       

(за згодою) 

 

ЗАДОРОЖНІЙ  

Дмитро Володимирович  

 

– начальник юридичного відділу 

Національного олімпійського комітету 

України (за згодою) 

 

МАКСИМЕНКО 

Юрій Йосипович 

 

  

– 

 
 

 

заступник начальника юридичного 

управління - начальник відділу правової 

роботи Мінмолодьспорту 

 

МАНДРІК 

Олександр Петрович 
 

– 
 

президент громадської організації 

"Федерація панкратіону України"                   

(за згодою) 

МИРСЬКИЙ                                          

Леонід Михайлович  

– заступник директора департаменту 

олімпійського спорту - начальник 

відділу циклічних та швидкісно-

силових літніх олімпійських видів 

спорту Мінмолодьспорту  

 

ОМЕЛЬЧУК 

Наталія Вікторівна 

– 

 

голова всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства "Україна"               

(за згодою) 

 

СЄДНЄВ 

Сергій Анатолійович 

 

– головний спеціаліст відділу зимових 

олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського спорту 

Мінмолодьспорту 
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СТЕЦЕНКО  

Олександр Васильович 

– заступник директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту – начальник відділу 

моніторингу фізичної культури 

Мінмолодьспорту 

ТІБІБАШЕВ 

Володимир Борисович 

– 

 

заступник голови фізкультурно-

спортивного товариства "Спартак"               

(за згодою) 

 

ТУМАНОВ 

Євген Захарович 

 

 

– 

 

 

представник ГО "Всеукраїнська 

федерація рукопашного бою"                        

(за згодою) 

 

ЦИГИЦЯ 

Олена Леонідівна 

– начальник відділу єдиноборств, 

складно-координаційних та стрілецьких 

літніх олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського спорту 

Мінмолодьспорту 

 

___________________ 
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