
 
 

НАКАЗ 

 

 
20.02.2018 р.     м. Київ         № 02-26/м 
 

Про участь офіційної делегації національної 

збірної команди України з легкої атлетики  

у чемпіонаті світу з легкої атлетики  

у приміщенні 

Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення 

Міністерством молоді та спорту України національних спортивних федерацій з 

окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних 

заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня    

2015 року № 573 (зі змінами), Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 26.12.2018 № 5220  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Офіційній делегації національної збірної команди України з легкої 

атлетики взяти участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні                    

з 27 лютого по 05 березня 2018 року у м. Бірмінгем (Велика Британія) (далі – 

чемпіонат світу). 

2. Затвердити склад офіційної делегації національної збірної команди 

України з легкої атлетики у кількості 28 осіб основного складу. 

3.  Відрядити членів офіційної делегації національної збірної команди 

України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті світу: 

 з місць проживання до м. Бірмінгем (Велика Британія) та зворотно до місць 

проживання: 

 з 26 лютого по 06 березня 2018 року – у кількості 3 осіб;  

 з 27 лютого по 05 березня 2018 року – у кількості 3 осіб; 

 з 27 лютого по 06 березня 2018 року – у кількості 3 осіб; 

 з 28 лютого по 05 березня 2018 року – у кількості 1 особи; 

 з 28 лютого по 06 березня 2018 року – у кількості 3 осіб; 

 з 01 по 05 березня 2018 року – у кількості 1 особи, 

 з м. Києва до м. Бірмінгем (Велика Британія) та до місць проживання: 

 з 28 лютого по 05 березня 2018 року – у кількості 5 осіб; 

 з 28 лютого по 06 березня 2018 року – у кількості 2 осіб; 

 з 01 по 05 березня 2018 року – у кількості 4 осіб; 

 з 01 по 06 березня 2018 року – у кількості 3 осіб.  

4.   Здійснити витрати на забезпечення участі членів офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу: 

    за рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту –     

на 10 осіб; 



за рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім 

витрат на проїзд місце проживання – м. Київ – місце проживання та добових у 

дорозі по Україні (за рахунок коштів відряджуючих організацій ) – на 18 осіб. 

5. Затвердити кошториси у частині здійснення витрат на участь 

офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики у 

чемпіонаті світу за рахунок коштів державного бюджету, 

визначених Мінмолодьспорту (додаток 1, додаток 2). 

6.  Призначити тренера національної збірної команди України з легкої 

атлетики Гешка Івана Тарасовича керівником офіційної делегації національної 

збірної команди України з легкої атлетики під час участі у чемпіонаті світу та 

визначити його відповідальним за виконання вимог заходів безпеки під час участі 

офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики у 

чемпіонаті світу. 

7. Призначити державного тренера штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики Тиртишника В'ячеслава Григоровича 

відповідальним за забезпечення участі спортсменів офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу. 

8. Призначити спеціаліста з оформлення та обслуговування заходів 

департаменту сервісів Секретаріату Федерації легкої атлетики України Єльшину 

Анну Олександрівну відповідальною за своєчасну підготовку пакету документів, у 

тому числі договорів доручення та договорів на придбання товарів і послуг, 

необхідних для участі у чемпіонаті світу. 

9.  Визначити державного тренера штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики Тиртишника В'ячеслава Григоровича, головного 

тренера штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики 

Романчука Сергія Івановича, головного тренера штатної команди національної 

збірної команди України з легкої атлетики Ольховнікову Ірину Володимирівну, 

Генерального секретаря Федерації легкої атлетики України Медведя Михайла 

Васильовича, тренера-масажиста штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики Парфенюка Віктора Олександровича, тренера-масажиста 

штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики Ліпового 

Володимира Миколайовича, спортсмена-інструктора штатної команди 

національної збірної команди України з легкої атлетики Касьянова Олексія 

Сергійовича фінансово та матеріально відповідальними особами під час участі 

офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики у 

чемпіонаті світу. 

10. Визначити тренера-лікаря штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики Боярську Наталію Ігорівну відповідальною за 

медичне забезпечення під час участі офіційної делегації національної збірної 

команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу. 

11. Визначити, що організаційне забезпечення участі офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу 

здійснює департамент збірних команд з легкої атлетики Секретаріату Федерації 

легкої атлетики України (директор – Тиртишник В. Г.). 

12. Визначити, що документальне забезпечення участі офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу 

здійснює департамент сервісів Секретаріату Федерації легкої атлетики України 

(директор – Бурьохіна Н. В.). 

13.  Тренеру національної збірної команди України з легкої атлетики     

Гешку І. Т. подати письмовий звіт про результати участі офіційної делегації 



національної збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу до 

департаменту збірних команд Секретаріату Федерації легкої атлетики України 

(директор –  Тиртишник В. Г.) протягом п'яти календарних днів після повернення з 

відрядження. 

14.  Державному тренеру штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики Тиртишнику В. Г., головному тренеру штатної команди 

національної збірної команди України з легкої атлетики Романчуку С. І., головному 

тренеру штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики 

Ольховніковій І. В., тренеру-масажисту штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики Парфенюку В. О., тренеру-масажисту штатної 

команди національної збірної команди України з легкої атлетики Ліповому В. М., 

Генеральному секретарю Федерації легкої атлетики України Медведю М. В., 

спортсмену-інструктору штатної команди національної збірної команди України з 

легкої атлетики Касьянову О. С. подати фінансові звіти про витрати на 

відрядження офіційної делегації національної збірної команди України з легкої 

атлетики під час участі офіційної делегації національної збірної команди України з 

легкої атлетики у чемпіонаті світу до бухгалтерії Секретаріату Федерації легкої 

атлетики України протягом трьох банківських днів після повернення членів 

офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики              

з відрядження. 

15. Бухгалтерії Секретаріату Федерації легкої атлетики України сплатити 

видатки та компенсувати витрати на участь офіційної делегації національної 

збірної команди України з легкої атлетики у чемпіонаті світу у сумі 880 946,00 

(вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сорок шість грн. 00 коп.) гривень та 25 368,00 

(двадцять п'ять тисяч триста шістдесят вісім дол. США, 00 центів) долари США 

відповідно до затверджених кошторисів (додаток 1, додаток 2). 

 Відшкодувати кошти на добові витрати в країні перебування відповідно до 

норм, визначених законодавством, членам офіційної делегації національної збірної 

команди України з легкої атлетики у сумі 4 112,50 (чотири тисячі сто дванадцять 

дол. США, 50 центів) долари США в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день 

розрахунку на рахунки власних платіжних карток. 

 Відшкодувати кошти на послуги страхування, авіаквитки, проїзд по Україні, 

банківські послуги, оплату багажу, проживання, протести у сумі 531 625,75 (п'ятсот 

тридцять одна тисяча шістсот двадцять п'ять грн. 75 коп.) гривень та 20 770,00 

(двадцять тисяч сімсот сімдесят дол. США 00 центів) доларів США в гривневому 

еквіваленті по курсу на день розрахунку матеріально та фінансово відповідальній 

особі Тиртишнику В. Г. на рахунок власної платіжної картки.  

 Відшкодувати кошти на оплату багажу та банківські послуги у сумі            

3 738,60 (три тисячі сімсот тридцять вісім грн. 60 коп.) гривень та 110,00 (сто 

десять дол. США 00 центів) дол. США в гривневому еквіваленті по курсу на день 

розрахунку матеріально та фінансово відповідальній особі Парфенюку В. О. на 

рахунок власної платіжної картки.  

 Відшкодувати кошти на оплату багажу та банківські послуги у сумі           

5 191,35 (п'ять тисяч сто дев'яносто одна грн. 35 коп.) гривень та 175,00 (сто 

сімдесят п'ять дол. США 00 центів) дол. США в гривневому еквіваленті по курсу 

на день розрахунку матеріально та фінансово відповідальній особі Ліповому В. М. 

на рахунок власної платіжної картки.  

 Відшкодувати кошти на оплату багажу та банківські послуги у сумі            

6 510,00 (шість тисяч п'ятсот десять грн. 00 коп.) гривень та 200,50 (двісті             

дол. США 50 центів) дол. США в гривневому еквіваленті по курсу на день 



розрахунку матеріально та фінансово відповідальній особі Касьянову О. С. на 

рахунок власної платіжної картки.  

               Відшкодувати кошти на оплату за візи членів офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

світу Касьянова Олексія Сергійовича, Мельник Тетяни Юріївни, Рижикової Анни 

Василівни, Бризгіної Анастасії Вікторівни, Климюк Катерини Володимирівни, 

Геращенко Ірини Ігорівни, Даниленка Данила Володимировича, Бутрима Віталія 

Миколайовича, Позднякова Олексія Олександровича, Гуцола Євгена 

Миколайовича, Качур Яни Григорівни, Стуй Христини Петрівни, Шух Аліни 

Анатоліївни, Ольховнікової Ірини Володимирівни, Тиртишника В'ячеслава 

Григоровича, Пустовойт Ірини Григорівни, Шух Майї Сергіївни  матеріально та 

фінансово відповідальній особі Тиртишнику В'ячеславу Григоровичу на рахунок 

власної платіжної картки; 

 Відшкодувати кошти на оплату за візи членів офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

світу Стуй Христини Петрівни, Ольховнікової Ірини Володимирівни, Пустовойт 

Ірини Григорівни матеріально та фінансово відповідальній особі Медведю 

Михайлу Васильовичу на рахунок власної платіжної картки; 

 Відшкодувати кошти на оплату за візу члена офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

світу Боярської Наталії Ігорівни матеріально та фінансово відповідальній особі 

Ольховніковій Ірині Володимирівні на рахунок власної платіжної картки; 

 Відшкодувати кошти на оплату за візу члена офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

світу Ляхової Ольги Олександрівни матеріально та фінансово відповідальній особі 

Романчуку Сергію Івановичу на рахунок власної платіжної картки; 

 Відшкодувати кошти на оплату за візи членів офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

світу Ліповому Володимиру Миколайовичу, Парфенюку Віктору Олександровичу, 

Гешку Івану Тарасовичу, Голодній Ользі Анатоліївні, Плотіциній Ганні 

Олександрівні, Левченко Юлії Андріївні, Бех Марині Олександрівні, Проценку 

Андрію Олексійовичу, Гришутіній Крістіні Миколаївні на рахунки власних 

платіжних карток. 

    Провести виплати за рахунок асигнувань із загального фонду державного 

бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з олімпійських видів 

спорту за КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Генеральний секретар М. В. Медведь 

 

 

   

   

   



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Федерації легкої 

атлетики України 

від 20.02.2018 р. № 02-26/м 

 

СКЛАД 

членів офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики 

на участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні 

з 27 лютого по 05 березня 2018 року, м. Бірмінгем (Велика Британія) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові  

 
Спортсмен, тренер 

Територіально-

адміністративна 

одиниця 

Основний склад: 

За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту  

з 27 лютого по 05 березня 2018 року: 

1. Тиртишник В'ячеслав Григорович державний тренер м. Київ 

2. Пустовойт Ірина Григорівна тренер  м. Київ 

3. Парфенюк Віктор Олександрович тренер-масажист Рівненська обл. 

4. Левченко Юлія Андріївна спортсменка м. Київ 

5. Касьянов Олексій Сергійович спортсмен Запорізька обл. 

За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат 

на проїзд та добових у дорозі по Україні (за рахунок коштів відряджаючих організацій)  

з 27 лютого по 05 березня 2018 року: 

6. Проценко Андрій Олексійович спортсмен Херсонська обл. 

За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту  

з 28 лютого по 05 березня 2018 року: 

7. Боярська Наталія Ігорівна тренер-лікар м. Київ 

8. Ліповой Володимир Миколайович тренер-масажист Київська обл. 

9. Гешко Іван Тарасович керівник делегації Чернівецька обл. 

За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат 

на проїзд та добових у дорозі по Україні (за рахунок коштів відряджаючих організацій)  

з 28 лютого по 05 березня 2018 року: 

10. Плотіцина Ганна Олександрівна спортсменка Київська обл. 

11. Стуй Христина Петрівна спортсменка м. Київ 

12. Ляхова Ольга Олександрівна спортсменка Полтавська обл. 

13. Геращенко Ірина Ігорівна спортсменка м. Київ 

14. Бутрим Віталій Миколайович спортсмен Сумська обл. 

15. Шух Аліна Анатоліївна спортсменка Київська обл. 

16. Рижикова Анна Василівна спортсменка Дніпропетровська обл. 

17. Шух Майя Сергіївна тренер Київська обл. 

За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту  

з 01 по 05 березня 2018 року: 

18. Ольховнікова Ірина 

Володимирівна 

головний тренер м. Київ 



За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат 

на проїзд та добових у дорозі по Україні (за рахунок коштів відряджаючих організацій)  

01 по 05 березня 2018 року: 

19. Мельник Тетяна Юріївна спортсменка м. Київ 

20. Бризгіна Анастасія Вікторівна спортсменка Запорізька обл. 

21. Климюк Катерина Володимирівна спортсменка Рівненська обл. 

22. Качур Яна Григорівна спортсменка м. Київ 

23. Бех Марина Олександрівна спортсменка Хмельницька обл. 

24. Даниленко Данило 

Володимирович 

спортсмен Волинська обл. 

25. Поздняков Олексій 

Олександрович 

спортсмен Донецька обл. 

26. Гуцол Євген Миколайович спортсмен Волинська обл. 

27. Голодна Ольга Анатоліївна спортсменка Київська обл. 

28. Гришутіна Крістіна Миколаївна спортсменка м. Київ 

 

 

Генеральний секретар          М. В. Медведь 

 

 

 

 

Головний тренер                                                                              О. В. Романюк  

 

 

 

 

 


