
МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління у справах молоді та спорту

Харківської облдержадміністрації

01601 м. Київ—01, вул. Еспланадна, 42
“ ' ” ( с/, о Ї&-+Ф) 2017 року

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 26.10.2017 № 4484

просимо відрядити чоловічі команди області з водного поло (МНТУ-ХПІИ та збірна 
Харківської області)

до м. Кам'янського

для участі у II турі відкритого XXVII чемпіонату України з водного поло (Супер ліга) 

серед чоловіків

що буде проводитися з “ 07 ” грудня 2017 РОКУ по ” 10 ” грудня 2017 року.

Склад однієї команди -  відповідно до Регламенту проведення змагань.

Після прибуття звертатися Басейн "МіКомп"

День приїзду на змагання -  “ 06 ” грудня 2017 року

Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Кам'янського та зворотно, добові у 

дорозі, проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають.

Начальник відділу олімпійських 
ігрових видів спорту к;
департаменту олімпійського спорту Ю. В. Буєва

(лінія відрізу)

МІНІСТЕРСТВО 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління (відділ) _ 
На Ваш №_____від “ 20____р. повідомляємо, що

оуде(уть) відряджені до м.
ДЛЯ___________________

(підпис керівника)



МІНІСТЕРСТВО Управління фізичної культури та

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ спорту Львівської__________________

облдержадміністрації_______________

01601 м. Київ—01, вул. Еспланадна, 42 __________________________________

“ ^  Ге,/гс*«2017 року

№ / 3 5 ^ /4  &/А ̂
Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 26.10.2017 № 4484

просимо відрядити чоловічі команди області з водного поло ("Динамо" та 
ЛДУФК-"Динамо" -  2)
до м. Кам'янського

для участі у II турі відкритого XXVII чемпіонату України з водного поло (Супер ліга) 

серед чоловіків

що буде проводитися з “ 07 ” грудня 2017 року по ” 10 ” грудня 2017 року.

Склад однієї команди -  відповідно до Регламенту проведення змагань.

Після прибуття звертатися Басейн "МіКомп"

День приїзду на змагання -  “ 06 ” грудня 2017 року

Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Кам'янського та зворотно. ДОбОВІ V 

дорозі, проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають.

МІНІСТЕРСТВО 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління (відділ)_____________________________________________
На Ваш №_____від “_____ ”_____________ 20____р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
ДЛЯ______________________________

(підпис керівника)



МІНІСТЕРСТВО Управління з питань фізичної

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ культури та спорту Донецької

облдержадміністрації

01601 м. Київ—01, вул. Еспланадна, 42

“ А/ ” су^/уся^2017 року

№ /З £ /&<

Відповідно до наказу Мінмолодьсиорту від 26.10.2017 № 4484

просимо відрядити чоловічу команду області з водного поло (збірна м. Маріуполя)

до м. Кам'янського

для участі у II турі відкритого XXVII чемпіонату України з водного поло (Супер ліга) 

серед чоловіків

що буде проводитися з “ 07 ” грудня 2017 року по ” 10 ” грудня 2017 року.

Склад однієї команди -  відповідно до Регламенту проведення змагань.

Після прибуття звертатися Басейн "МіКоми"

День приїзду на змагання -  “ 06 ” грудня 2017 року

Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Кам'янського та зворотно, добові у 

дорозі, проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають.

Начальник відділу олімпійських 
ігрових видів спорту
департаменту олімпійського спорту ■ , у  Ю. В. Буєва 

__________________________________

(лінія відрізу)

МІНІСТЕРСТВО 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Управління (відділ)_________________________________
На Ваш №_____від “_____ ”_____________ 20____р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для_____________________

(підпис керівника)



МІНІСТЕРСТВО

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління фізичної культури і спорту

Київської облдержадміністрації______

01601 м. Київ—01, вул. Еспланадна, 42 __________________________________

“ /У  ” 2017 року

№ / 35& /4 ' &/&/*- 

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 26.10.2017 № 4484

просимо відрядити чоловічу команду області з водного поло (збірна Київщини)

до м. Кам'янського

для участі у II турі відкритого XXVII чемпіонату України з водного поло (Супер ліга) 

серед чоловіків

що буде проводитися з “ 07 ” грудня 2017 року по ” 10 ” грудня 2017 року.

Склад однієї команди -  відповідно до Регламенту проведення змагань.

Після прибуття звертатися Басейн "МіКомп"

День приїзду на змагання -  “ 06 ” грудня 2017 року

Всі витрати на участь команд у змаганнях (проїзд до м. Кам'янського та зворотно, добові у 

дорозі, проживання, харчування тощо) здійснюються за рахунок організацій, що 

відряджають.

Начальник відділу олімпійських
ігрових видів спорту л  "77
департаменту олімпійського спорту ^ Ю. В. Буєва

(лінія відрізу)

МІНІСТЕРСТВО 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління (відділ)
На Ваш №_____від “_____ ”_____________ 20____р. повідомляємо, що

буде(уть) відряджені до м.
для____________________

(підпис керівника)


