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Dear Friends,
LEN is immensely proud to extend the circles of the 

host cities for its major events. With the European Div-
ing Championships are to be held in Kyiv, a great new 
chapter is opening both in the history of Ukrainian div-
ing and LEN. 

We know, taking on this duty was a long-term plan 
or, may I say, dream of our Ukrainian friends and now 
we are all witnessing this dream coming true. It’s is also 
a fine proof for their love towards diving and ultimately 
to show us that beyond all hardship sport stands out 
as a tool to unite the people and put smile on every-
one’s faces. 

Diving in this great country enjoys special appreci-
ation, thanks to the fantastic results obtained in recent 
events. The greats like Ilya Kvasha, Yulia Prokopchuk – 
winners in London 2016 –, Oleksandr Horshkovozov, 
Hanna Krasnoshlyk and the others are all respected 
members of the European diving family. They are al-
ways ready to show something special, to deliver their 
very best in any competition.

Kyiv is a city of beauty, the facilities are at world-
class level, the hotels cater all demands, we have al-
ready witnessed the dedication of the local organisers 
so all members of the LEN Family can be sure that the 
European Championships will be a real hit in June.

In the meantime, LEN also plays its part in contrib-
uting to the success of the event as we maintain pro-
viding travel and accommodation assistance for our 
national federations. This further strengthens the base 
of European Aquatics which is firm enough to ensure 
a constant improvement for the federations, athletes, 
coaches and officials. 

May I wish good luck for all, especially for the or-
ganisers and the athletes while preparing for this fan-
tastic showcase – see you all in June in Kyiv!

Paolo Barelli
LEN President

Дорогі Друзі,
Європейська ліга плавання LEN безмірно рада то-

му, що розширюється коло міст, що приймають осно-
вні спортивні події. З Чемпіонатом Європи зі стрибків 
у воду, який відбудеться в Києві, відкривається нова 
сторінка в історії взаємин українських стрибків у во-
ду та LEN. Ми знаємо, що взяли на себе велику відпо-
відальність, або, можна сказати, мрію наших україн-
ських друзів, і тепер ми бачимо, як ця мрія починає 
збуватися. Це так само є доказом їх любові до стриб-
ків у воду, і в кінцевому рахунку, незважаючи на всі 
труднощі, демонстрацією того, що спорт об’єднує і 
дарує посмішки. 

Стрибки у воду отримали широке визнання у 
вболівальників завдяки фантастичним результатам, 
отриманим на останніх змаганнях. Такі чудові атлети, 
як Ілля Кваша, Юлія Прокопчук – переможці змагань у 
Лондоні 2016 – Олександр Горшковозов, Ганна Крас-
ношлик і решта – поважні члени Європейської сім’ї 
стрибків у воду. Вони завжди готові показати щось 
особливе, щоб стати кращими на змаганнях.

Київ – це місто краси, зі зручностями світового 
рівня, готелі Києва задовольняють всім вимогам. Ми 
вже стали свідками самовідданості місцевих орга-
нізаторів, тож можемо запевнити усю сім’ю LEN, що 
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду стане справжнім 
хітом у червні.

У той же час, LEN так само вносить свій внесок в 
успішний розвиток заходу, забезпечуючи проїзд та 
проживання для наших національних федерацій. Це 
ще більше зміцнює і без того міцний фундамент Євро-
пейської Асоціації водних видів спорту, щоб забезпе-
чити постійних прогрес федерацій, чиновників, тре-
нерів і спортсменів. 

Бажаю успіху всім, особливо організаторам і 
спортсменам на час підготовки до цього фантастич-
ного події – побачимося в червні в Києві!

Паоло Бареллі
Президент LEN

Welcome message from the LEN President

Вітання Президента LEN



Dear friends!

We are grateful to the LIGUE EUROPÉENNE DE 
NATATION (LEN) for selecting Ukraine and Kyiv for an 
event of such a high level of importance.

As the chairman of the Organizing Committee of 
European Diving Championships 2017 I can assure 
you that the Government of our country will take all 
necessary steps to ensure that the Championship will 
be held at the highest level and will be a real event in 
the sport live of Ukraine.

A special team of organizers, sponsors and volun-
teers have been working that the diving competi-
tions will be remembered by all fans of this exciting 
sport and even will increase their quantity.

Ukraine is looking forward to the beginning of the 
European Diving Championships 2017. We want that 
Kyiv will forever remain in your heart as the city of vic-
tory and the warmest impressions.

sincerely yours

Vyacheslav Kyrylenko
Chairman of the organizing Committee of 
Ukrainian diving championships 2017

Дорогі друзі!

Ми вдячні Європейській лізі плавання за те, що 
вона обрала саме Україну та місто Київ для прове-
дення спортивного заходу такого високого рівня.

Як голова Організаційного комітету з підго-
товки та проведення в Україні чемпіонату Євро-
пи 2017 зі стрибків у воду, я можу запевнити вас, 
що уряд нашої країни вживе всіх необхідних захо-
дів для того, щоб чемпіонат пройшов на найвищо-
му рівні і стане справжньою подією в спортивно-
му житі України.

Спеціальна команда з організаторів, спонсо-
рів та волонтерів вже працюють над тим, щоб зма-
гання зі стрибків у воду запам’яталися усім шану-
вальникам цього грандіозного виду спорту і навіть 
збільшили їх кількість. 

Україна з нетерпінням очікує на початок чемпі-
онату Європи зі стрибків у воду 2017. Ми хочемо, 
щоб Київ назавжди залишився у вашому серці як 
місто перемог і найтепліших вражень.

Щиро ваш

В’ячеслав Кириленко
Голова Організаційного комітету
з організації та проведення в Україні
чемпіонату Європи 2017 року
зі стрибків у воду

Greetings from the Vice Prime Minister of  Ukraine to 
participants of Ukrainian diving championships 2017

Вітання віце-прем’єр-міністра України до учасників 
Чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду



Dear friends!

On behalf of the Ukrainian Diving Federation I 
would like to welcome you in Kyiv on the occasion of 
the 2017 European Diving Championships!

The Ukrainian Diving Family has a great pleasure 
and honour to provide our warm hospitality and 
share together this historical moment of the first ever 
European Diving Championships in Ukraine.

The Brand new and modern Sport-center «LIKO» 
has been built specially to become a home to the 
best Ukrainian divers continuing to multiply noble 
achievements at the European, world and Olympic 
arenas, and also as an environment to bring up new 
generation of talents and successful Ukrainian and 
LEN diving stars. This complex opens its doors to you!

Ukrainian Diving Federation supported by official 
partner Liko-Holding has prepared a comfortable  ac-
commodation and logistics, and grants a chance to 
taste ancient Kyiv spirit and culture.

We  appreciate your trust and will sincerely try to 
make your stay and participation delightful and un-
forgettable!

I wish the athletes to perform their best results, 
both the audience and guests to enjoy the beauty of 
Diving in our modern Sport-center «LIKO».

Igor Lysov
President of Ukrainian Diving Federation

Шановні друзі!

Від імені Федерації України зі стрибків у воду 
щиро вітаю Вас у Києві з нагоди проведення Чем-
піонату Європи зі стрибків у воду-2017! 

Українська сім’я стрибків у воду має велике за-
доволення і честь представити нашу гостинність 
і разом розділити цей історичний момент старту 
першого Чемпіонату європейських стрибків в іс-
торії України. 

Сучасний Центр спорту «ЛІКО» – домівка для 
найкращих українських стрибунів, які продовжу-
ють множити спортивні досягнення на європей-
ській, світовій та Олімпійській аренах, а також на-
дає комфортні умови для виховання нового поко-
ління талановитих, успішних українських та LEN  
зірок зі стрибків у воду. Цей комплекс відкриває 
свої двері для вас!

Федерація України стрибків у воду за підтримки 
офіційного партнера компанії «Ліко-Холдинг» підго-
тувала комфортні умови проживання і пересуван-
ня у столиці з можливістю ознайомлення зі старо-
давнім Київським духом та українською культурою.

Ми цінуємо Вашу довіру, і від щирого серця на-
магатимемось зробити ваше перебування і участь 
у змаганнях чудовими та незабутніми!

Бажаю спортсменам досягти найвищого резуль-
тату, а глядачам насолодитися красою стрибків у во-
ду в нашому найсучаснішому Центрі спорту «Ліко»!

Ігор Лисов
Президент Федерації України зі стрибків у воду

Welcome message from the UDF President

Вітальне повідомлення від Президента Федерації 
України зі стрибків у воду



Dear participants and guests  
of the European Diving Championships!

I would like to congratulate all of you with EDC 
2017! We can confidently call this event like one of 
the most respected in the world of water sports on 
the territory of Ukraine.

The main goal of the competition is to popularize 
and promote the further development of diving 
in Kyiv, strengthening and expansion of sports ties 
between cities and countries

I hope the participants will show their best skills – 
talent, flexibility, endurance, beauty of movement 
and true spirit of sport.

 I wish you all good health and all the best, to 
participants -  uncompromising wrestling, to specta-
tors – gripping show and a great aesthetic pleasure, 
to guests of the capital – unforgettable impressions 
by this time in the hospitable city of Kyiv!

Mayor of Kyiv                                                                                       
 Vitaliy Klitschko

Шановні учасники та гості чемпіонату!

Дозвольте щиро привітати Вас з відкриттям чем-
піонату Європи зі стрибків у воду! Цю подію мож-
на впевнено назвати однією з найавторитетніших у 
світі водних видів спорту на території України.

Головною метою змагань є популяризація та 
сприяння подальшому розвитку стрибків у воду 
в місті Києві, зміцнення і розширення спортивних 
зв’язків між містами та країнами.

Сподіваюся, учасники змагань щонайповніше 
покажуть свою майстерність у виді спорту, який 
поєднує талант, пластичність, витримку, красу руху 
та спортивний дух.

Бажаю всім міцного здоров’я і добра, учасни-
кам – безкомпромісної спортивної боротьби, гля-
дачам – захопливого прекрасного видовища та 
естетичної насолоди, гостям столиці – незабутніх 
вражень від перебування в гостинному місті Києві!

Київський міський голова                                            
Віталій Кличко

Welcome message from the mayor of Kyiv

Вітання від Київського міського голови



Dear friends!

For the first time in the country’s history Ukraine 
hosts a spectacular sport event – the European Div-
ing Championship 2017.

Our state has great traditions in this sport. There 
are a lot of winners of international competitions that 
are well- known far beyond Ukraine, such as Hanna 
Sorokina, Illya Kvasha, Olena Zhupina, Oleksiy Pryho-
rov, Yulia Prokopchuk, Oleksandr Horshkovozov and 
others.

Thanks to the achievements of Ukrainian divers, 
the effective work of coaches, experts of the Ministry 
of Youth and Sports of Ukraine and the Ukrainian Div-
ing Federation we were given a high honor to hold 
the continental championship. 

The Ministry of Youth and Sports of Ukraine as the 
main partner of the competition and the Organizing 
Committee will make every effort to organize the 
tournament at the highest level. I’m sure that the arena 
of the Sports Center «Liko», where the competitions 
will take place, will pleasantly surprise all of you with  
European level of comfort and technical equipment.

We are pleased to welcome in Kyiv – the capital of 
our country – all athletes, supporters and official del-
egations that will participate in the European Cham-
pionship.

I wish  interesting and fair competitions to all ath-
letes! Also, I wish unforgettable impressions from the 
great sports event to all supporters!

Yours sincerely,

Minister of Youth and Sports of Ukraine
Ihor Zhdanov

Шановні друзі!

Вперше в історії Україна прийматиме видовищ-
не спортивне свято –  чемпіонат Європи зі стриб-
ків у воду – 2017.

Наша держава має славні традиції у цьому ви-
ді спорту. Імена таких переможців та призерів між-
народних змагань як: Ганна Сорокіна, Ілля Кваша, 
Олена Жупіна, Олексій Пригоров, Юлія Прокопчук, 
Олександр Горшковозов – відомі далеко за межа-
ми України.

Завдяки досягненням українських стрибунів у 
воду, багаторічній, плідній праці тренерів, фахівців 
Міністерства молоді та спорту, Федерації України 
зі стрибків у воду – нам надано високу честь про-
вести цю континентальну першість.

Міністерство молоді та спорту України, як го-
ловний партнер змагань, та увесь організацій-
ний комітет докладуть максимум зусиль, щоб тур-
нір пройшов на найвищому рівні. Упевнений, аре-
на Центру спорту «Ліко», де відбудуться змагання, 
приємно вразить усіх європейським рівнем ком-
форту і технічного оснащення.

Тож, раді вітати у Києві, столиці нашої держави, 
усіх спортсменів, вболівальників та офіційні деле-
гації, що братимуть участь у чемпіонаті Європи. 

Бажаю всім спортсменам волі до перемоги, ці-
кавої та чесної боротьби! А всім вболівальникам – 
незабутніх вражень від яскравого спортивного 
дійства!

Щиро Ваш,

Міністр молоді та спорту України
Ігор Жданов

Welcome message from the Minister of Youth and 
Sports of Ukraine

Вітання від Міністра молоді та спорту України



Dear friends!

On behalf of the whole Ukrainian Olympic Fami- 
ly let me congratulate you on the beginning of the 
European Diving Championships!

It is the great honor and pleasure for our country 
to welcome the Meeting of such a high level, because 
Ukraine has always been known for its friendly hos-
pitality.

It is a great pleasure to emphasize that Ukrainian 
diving tradition is rich on a big number of talented 
and successful divers that have been a credit to Ukrai-
nian Sports and keep carrying on those successes in 
the World Sports Arena.

I am sure that European Championships will make 
a desirable gift for Ukraine Sports Community and 
will be held on the highest level.

I wish the athletes to show all their best skills, also 
to demonstrate their strong nature and thirst for vic-
tory. I wish the spectators to get the whole excite-
ment and beautiful sport feast!

Let the strongest will be the winner!

With full respect

The President of the National Olympic 
Committee of Ukraine,
member of IOC Executive Committee,
Olympic Gold Medalist
Serguiy Bubka

Шановні друзі!

Від імені Олімпійської родини України щиро ві-
таю з початком чемпіонату Європи зі стрибків у 
воду!

Для нашої країни велика честь і приємність 
приймати змагання такого високого рівня, адже 
Україна завжди славилася своєю чудовою гостин-
ністю та дружелюбністю.

Приємно, що українська школа стрибків у воду 
має вагомі традиції та багата на велику кількість та-
лановитих і успішних спорстменів, які у різні роки 
прославляли український спорт та продовжують 
сьогодні примножувати ці гарні здобутки на світо-
вій арені. 

Переконаний, що чемпіонат Європи в Україні 
стане гідним подарунком для спортивної спільно-
ти й пройде на найвищому рівні!

Бажаю спортсменам продемонструвати під час 
змагань свою найкращу форму, проявити характер 
та жагу до перемоги, а глядачам – незабутніх вра-
жень від яскравого спортивного свята.

Нехай переможе найсильніший!

З повагою

Президент Національного  
олімпійського комітету України,   
член Виконкому Міжнародного 
Олімпійського Комітету,  
Олімпійський чемпіон 
Сергій Бубка

Welcome message from the President of the National 
Olympic Committee of Ukraine

Вітання Президента Національного олімпійського 
комітету України



КИРИЛЕНКО В’ячеслав Анатолійович Віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету
ЖДАНОВ Ігор Олександрович Міністр молоді та спорту, заступник голови Оргкомітету
ЛИСОВ Ігор Володимирович президент Федерації України із стрибків у воду, заступник голови 

Оргкомітету (за згодою)
ВІРАСТЮК Роман Ярославович директор департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту, 

секретар Оргкомітету
БОТНАРЕНКО Олексій Миколайович начальник відділу професійної підготовки департаменту персоналу, 

організації освітньої та наукової діяльності МВС
БУБКА Сергій Назарович президент Національного олімпійського комітету (за згодою)
ВАСИЛЕНКО Олексій Леонідович директор департаменту організації митного контролю ДФС
ВЛАСКОВ Андрій Анатолійович віце-президент Європейської федерації плавання (за згодою)
ГОЦУЛ Ігор Євгенійович перший заступник Міністра молоді та спорту 
КАПІНУС Євгеній Валерійович державний  секретар Мінфіну 
КЛИЧКО Віталій Володимирович Київський міський голова (за згодою)
ЛОМАКІНА Лариса Володимирівна віце-президент Федерації України із стрибків у воду (за згодою)
НАЛИВАЙКО Олег Ігорович Голова Держкомтелерадіо
ПАЛАТНИЙ Артур Леонідович голова Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму (за згодою)
СОРОКІНА Ганна Валеріївна член Технічного комітету Європейської федерації плавання (за згодою)
УМАНЕЦЬ Ніна Дмитрівна виконавчий директор Федерації України із стрибків у воду (за згодою)
ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович заступник Голови Національної поліції —керівник патрульної поліції

KYRYLENKO Vyacheslav Vice Prime Minister of Ukraine, Chairman of the organizing Committee
ZHDANOV Igor The Minister of Youth and Sports, Deputy Chairman of the organizing 

Committee
LYSOV Igor President of Ukrainian Diving Federation,  Deputy Chairman of the 

organizing Committee (by agreement)
VIRASTYUK Roman Director of the Department of Olympic sports in the Ministry of youth and 

sports of Ukraine, Secretary of the organizing Committee
BOTNARENKO Alexey Head of the professional training division of the Department of personnel, 

organization of educational and scientific activities of the Ministry of 
Internal Affairs

BUBKA Sergey NOC President  (by agreement)
VASYLENKO Oleksiy Director of the Department of customs control organization State fiscal 

service
VLASKOV Andrey LEN Vice-President (by agreement)
GOTSUL Igor first Deputy Minister of youth and sports of Ukraine
KAPINUS Eugene State Secretary of the Ministry of Finance of Ukraine
KLITSCHKO Vitaliy Kyiv city Chairman (by agreement)
LOMAKINA Larisa Vice-President of Ukrainian Diving Federation (by agreement)
NALYVAYKO Oleg Chairman of the State Committee for television and radio
PALATNYI Arthur Chairman of the Parlament (“Verkhovna Rada») of Ukraine on family 

matters, youth policy, sports and tourism (by agreement)
SOROKINA Anna LEN Technical Diving Committee Member
UMANETS Nina Executive Director of the Ukrainian Diving Federation (by agreement)
FATSEVYCH Alexander Deputy Chairman of the National police, the head of the patrol police of 

Ukraine

LIST
of Organizing Committee members for the European Diving 

Championships 2017 in Ukraine

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення в 

Україні у 2017 році чемпіонату Європи із стрибків у воду



Shrouded by legends and myths, Kyiv lies on the seven 
picturesque hills along the mighty Dnipro River. It has an at-
tractive geographical location and the region is bountiful 
with natural resources. The history of Kyiv dates back to the 
ancient times. There is an archeological evidence of human 
life from the Stone Age and hunters from Scythian, Gothic, 
and Slavic tribes. Within the area of Kyiv, there are indications 
of Trypillian civilization that dates back to the third millen-
nium BC.

In «The Tale of Bygone Years» it is said that the ancient city 
was founded by three brothers – Kyi, Shchek, Khoryv, and 
their sister Lybid. The city was named in honor of the eldest 
brother. For centuries, the history of Kyiv was a time of ups 
and downs, successes and defeats, destructions and revivals 
until the 9th century when Prince Oleg united the northern 
Slavonic lands and Kyiv became the center of Kyivan Rus.

In 988 Volodymyr introduced Christianity in Kyivan Rus. 
Since then, Kyiv became the spiritual center of Eastern Europe. 

At the beginning of the 20th c., Kyiv was already known as 
a historical and scientific center as well as the center of Ukrai-
nian national identity. At present, Kyiv is a rapidly developing 
European capital that combines its ancient history, unique 
culture, and modern life.  

The capital of Ukraine is also called «City of Golden 
Domes» as any visitor of Kyiv can witness firsthand the truly 
beautiful architecture that has survived over the centuries in 
the Ukrainian churches. Kyiv-Pechersk Lavra, St.Sophia Ca-
thedral, St. Michael’s, Kyrylivskyi, Vydubytskyi Monasteries, as 
well as St. Andrew’s Church – all contribute to the ensemble 
of aesthetically pleasing and culturally significant places of 
worship.

Within a short time span, Kyiv has bloomed with a num-
ber of museums, galleries, concert halls, new theaters and art 
centers. More than 50 museums of various genres are located 
within the boundaries of Kyiv. Collections of the National Arts 
Museum of Ukraine, Bohdan and Varvara Khanenko Arts Mu-
seum, Kyiv Museum of Russian Arts present national and world 
cultures. Those museum collections keep world-famous me-
morials, such as Ostrozka Bible (1581), art works by Velaskes, 
Bellini, Sinai icons of 6th and 7th centuries, unique collection 
of works by M. Vrubel, D. Levytskyi, M. Rerikh and others.  

There are enough night clubs for young people with 
world class DJs. For family vacations there are cozy restaurants 
with open terraces overlooking the wondrous city nightlife.

For those, who look for business opportunities, Kyiv is a 
good place for strong start and development of business rela-
tions. Kyiv has got two International airports, railway stations, 
fifty metro stations and more than 170 accommodation es-
tablishments which will fully meet requirements and expec-
tations of tourists.

Visit Kyiv and enjoy your stay in the 
most popular destination on the rise!

Київ – столиця України і одне з найстаріших міст світу, 
яке розкинулося на семи мальовничих пагорбах вздовж 
могутньої ріки Дніпро. За легендою, в кінці V століття н. е. 
його заснували три брати: Кий, Щек і Хорив та їх сестра Ли-
бідь і назвали місто іменем старшого з братів – Кия. Свого 
часу Київська Русь була однією з наймогутніших держав у 
Європі. Потім її намагалися завоювати монголо-татари, під-
корити Польсько-Литовської держави. Після об’єднання 
України і Росії, починаючи з 1708 року, Київ став центром 
Київської губернії, а в радянський період – столицею УРСР. 
Зараз Київ є столицею України – незалежної держави.

Столицю України називають «Містом золотих куполів» 
так, як з будь-якої точки Києва можна побачити куполи 
церков, які підносяться над містом: Києво-Печерська Лав-
ра, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий мо-
настир, Свято-Кирилівський і Видубицький монастирі, а 
також – Андріївська церква.

Заснований в 1037 році, Софійський Собор є одним із 
символів міста і вже багато років, як входить в списку Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО.

Київ динамічно розвивається і в короткий проміжок 
часу місто поповнилося низкою музеїв, галерей, театрів і 
концертних залів, нових театрів і мистецьких центрів. Біль-
ше 50 музеїв різних жанрів розташовані в Києві. Колекції 
Національного художнього музею України, Національно-
го музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Ки-
ївського національного музею російського мистецтва ви-
знані всесвітньою культурною спадщиною. Серед музей-
них колекцій можна побачити художні твори Веласкеса, 
Белліні, Острозьку Біблію 1581 року, ікони 6-7 століть, уні-
кальні колекції творів М. Врубеля, Д. Левицького, М. Рері-
ха та інших. 

Андріївський узвіз, який часто називають «Київським 
Монмартром» і місцем зустрічі народних майстрів, сучас-
них українських художників і творчих молодих людей, за-
вжди вражає своєю мальовничістю, художньою різнома-
нітністю і характерною українською самобутністю. Це сво-
єрідний художній світ, який приваблює численних турис-
тів можливістю доторкнутися до сучасного і традиційно-
го мистецтва.

Для молодих людей Київ надає можливість повесели-
тися в різних нічних клубах під музику ді-джеїв з усього сві-
ту. Для сімейного відпочинку є затишні ресторани з від-
критими терасами з видом на чудове нічне місто.

Для тих, хто шукає можливості для бізнесу, Київ є гар-
ним місцем для старту і розвитку ділових відносин.

У Києві розташовані два міжнародні аеропорти, вок-
зали, п’ятдесят станцій метро і понад 170 готельних під-
приємств, які повністю відповідають вимогам і очікуван-
ням туристів.

Відвідайте Київ і насолодіться 
його красою, доброзичливістю і 

гостинністю!





Sport Center «LIKO»

In September 2013 the General sponsor of Ukrainian 
Diving Federation – The company «Liko-holding» – 
built the modern sports complex «Liko», which is the 
only one in Ukraine State center for Olympic diving 
training, the base of the national diving team and youth 
sports school «Triumph». The so-called «workshop of 
the Ukrainian divers»

Everyone can realize their desire of sports: 
bodybuilding, fitness and yoga. In this sport-complex 
you can find a modern gym, sauna complex and etc. 
Also everyone can enjoy diving courses – one of the 
most popular and beautiful types of outdoor activities.

An important factor of ecological safety of the 
Sports Center «Liko» – is quality of the water. To get 
the maximum level of water filtration, regarding 
highest international standards of water quality, sports 
complex use modern water treatment technology.

The sports center regularly hosts sports camp of the 
national team of Ukraine, national and international 
championships and other different events.In Sep-
tember 2013, there was filmed the TV show «Splash» 
(Ukrainian version).

THE FOUNDER OF THE CENTER

IGOR LYSOV, the first Vice-President of the Confed-
eration of builders of Ukraine,the honorary President of 
«Liko-holding», the member of the Executive Commit-
tee of the NOC of Ukraine, the President of Ukrainian 
Diving Federation (since 1999), the President of charity 
Fund «my Hometown»; the doctor of science in public 
administration, the candidate of economic Sciences; 
was awarded the order «For merits» II and I degrees,  
received the honorary title «Honored Builder of 
Ukraine».



Центр Спорту «ЛІКО»

У вересні 2013 року генеральним спонсором Фе-
дерації України зі стрибків у воду – компанією «Ліко-
Холдінг» – збудовано найсучасніший спортивний 
комплекс «Ліко», на базі якого розміщується єдиний 
в Україні Державний центр олімпійської підготовки зі 
стрибків у воду, база національної збірної команди зі 
стрибків у воду та дитячо-юнацька спортивна школа 
«Тріумф». Так звана «майстерня українських стрибунів».

Свої спортивні бажання в спорткомплексі можуть 
реалізувати усі охочі займатись бодібілдингом, фітне-
сом, йогою. Окрім найсучасніших тренажерних залів, 
банного комплексу та об’єктів іншої необхідної інфра-
структури, на базі нового спорт-центру кияни відвіду-
ють й курси з дайвінгу – одного з найпопулярніших та 
найкрасивіших видів активного відпочинку.

Важливим фактором екологічної безпеки Центру 
Спорту «Ліко» є, звичайно, вода. Задля відповідності 
її всім сучасним стандартам і нормам, тут застосову-
ється спеціальне інноваційне фільтрове обладнання.

З моменту відкриття у Центрі Спорту «Ліко» прохо-
дять навчально-тренувальні збори спортсменів збір-
ної команди України зі стрибків у воду, міжнародні та 
всеукраїнські чемпіонати, у вересні 2013 року в від-
булися зйомки телевізійного шоу «Вишка».

ЗАСНОВНИК ЦЕНТРУ
 
ІГОР ЛИСОВ – перший віце-президент Конфедера-

ції будівельників України, почесний президент компа-
нії «Ліко-Холдінг», член Виконкому НОК України, прези-
дент Федерації України зі стрибків у воду (з 1999 року), 
президент БФ «Рідне місто моє»; доктор наук з держав-
ного управління, кандидат економічних наук; нагоро-
джений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, отримав 
почесне звання «Заслужений будівельник України».







Participating countries
Країни учасниці

19 RUSSIA 20 SPAIN 21 SWEDEN 22 SWITZERLAND 23 UKRAINE

1ARMENIA 2 AUSTRIA 3 BELARUS 4 BULGARIA 5 CROATIA 6 FINLAND

7 FRANCE 8 GBR 9 GEORGIA 10 GERMANY 11 HUNGARY 12 IRELAND

13 ITALY 14 LATVIA 15 LITHUANIA 16 NETHERLANDS 17 POLAND 18 ROMANIA



EUROPEAN DIVING CHAMPIONSHIP 2017 – PROGRAMME
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ 2017 – ПРОГРАМА

MONDAY | ПОНЕДІЛОК 12.06.2017 
10:00  Team Leader Meeting |Нарада с представниками команд 
16:30  OPENING CEREMONY | ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ  
17:00  Team-Competition    3m / 10m | 3 м/10 м командні змагання

TUESDAY | ВІВТОРОК 13.06.2017 
10:00  10m-Women | 10м жінки
  Preliminary | Попередні
16:30  Mixed Synchro 3m | 3м   Мікст Синхрон
  Final | Фінал  
18:00  10m-Women | 10м жінки      
  Final | Фінал

WEDNESDAY | СЕРЕДА 14.06.2017 
10:00  1m-Men| 1м чоловіки
  Preliminary | Попередні  
16:30  Syn10m-Women | 10м жінки синхрон
  Final | Фінал  
18:00  1m-Men | 1м чоловіки
  Final | Фінал

THURTHDAY | ЧЕТВЕР 15.06.2017 
10:00  3m-Women  
  Preliminary | Попередні  
16:30  Syn 10m-Men| 10м чоловіки синхрон
  Final | Фінал
18:00  3m-Women | 3м жінки
  Final | Фінал

FRIDAY | П’ЯТНИЦЯ 16.06.2017 
10:00  3m-Men | 3м чоловіки
  Preliminary | Попередні  
16:30  Mixed Synchro PT | Мікст синхрон   
  Final | Фінал
18:00  3m-Men | 3м чоловіки
  Final | Фінал

SATURDAY | СУБОТА  17.06.2017 
10:00  1m-Women | 1м жінки 
  Preliminary | Попередні  
16:30  Syn 3m-Men | 3м чоловіки синхрон
  Final | Фінал
18:00  1m-Women | 1м жінки
  Final | Фінал

SUNDAY | НЕДІЛЯ 18.06.2017 
10:00  10m-Men | 10м чоловіки
  Preliminary | Попередні  
16:30  Syn 3m-Women | 3м жінки синхрон
  Final | Фінал
18:00  10m-Men | 10м чоловіки
  Final | Фінал







1m Springboard – Women

1  CAGNOTTO Tania  ITA 291.20
2  BAZHINA Nadezhda RUS  279.40 
3  FEDOROVA Olena  UKR  275.40

3m Springboard – Women
1  CAGNOTTO Tania  ITA   350.20
2  ILINYKH Kristina  RUS   334.15 
3  PUNZEL Tina  GER   330.90

Platform – Women
1  PROKOPCHUK Iuliia  UKR   327.50
2  MARINO Laura  FRA   323.60 
3  BATKI Noemi  ITA   323.30

Synchronised 3m – Women
1  CAGNOTTO Tania  ITA   313.08
    DALLAPE’ Francesca  ITA 
2  PUNZEL Tina  GER   302.70 
    SUBSCHINSKI Nora  GER 
3  BAZHINA Nadezhda  RUS   298.50 
    ILINYKH Kristina  RUS 

Synchronised Platform – Women
1  TIMOSHININA Yulia  RUS   319.20
    PETUKHOVA Ekaterina  RUS 
2  WARD Georgia  GBR   310.74 
    BIRCH Robyn  GBR 
3  KORMOS Villo  HUN   291.72 
    REISINGER Zsofia  HUN 

1m Springboard – Men

1  ROSSET Matthieu  FRA   433.80
2  NOVOSELOV Evgenii  RUS   396.05 
3  KOLODIY Oleg  UKR   391.10

3m Springboard – Men
1  ROSSET Matthieu  FRA   476.70
2  KUZNETSOV Evgenii  RUS   467.60 
3  ZAKHAROV Ilia  RUS   451.85

Platform – Men
1  WOLFRAM Martin  GER   575.30
2  MINIBAEV Victor  RUS   541.70 
3  KAPTUR Vadim  BLR   491.55

Synchronised 3m – Men
1  ZAKHAROV Ilia  RUS   462.96
    KUZNETSOV Evgenii  RUS 
2  KVASHA Illya  UKR   430.89 
    GORSHKOVOZOV O.  UKR 
3  HAUSDING Patrick  GER   419.73 
    FECK Stephan  GER 

Synchronised Platform – Men
1  HAUSDING Patrick  GER   458.10
   KLEIN Sascha  GER 
2  IZMAILOV Roman  RUS   435.84 
    MINIBAEV Victor  RUS 
3  DOLGOV Maksym  UKR   430.26 
    GORSHKOVOZOV O.  UKR 

Team Event
1  BAZHINA Nadezhda  RUS   406.50
   MINIBAEV Victor  RUS 
2  KURJO Maria  GER   399.15 
    HAUSDING Patrick  GER 
3  PROKOPCHUK Iuliia  UKR   383.50 
    KVASHA Illya  UKR 

RESULTS OF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
2015 & 2016

ARENA EUROPEAN DIVING CHAMPIONSHIPS
ROSTOCK 2015





1m Springboard – Women
1  CAGNOTTO Tania  ITA  284.15 
2  BERTOCCHI Elena  ITA  281.30 
3  BAZHINA Nadezhda  RUS  280.75

3m Springboard – Women
1  CAGNOTTO Tania  ITA  360.60
2  FREITAG Uschi  NED  330.60 
3  REID Grace  GBR  328.55

Platform – Women
1  PROKOPCHUK Iuliia  UKR  385.90
2  COUCH Tonia  GBR  352.70 
3  WARD Georgia  GBR  325.05

Synchronised 3m – Women
1  CAGNOTTO Tania  ITA  327.81
    DALLAPE’ Francesca ITA 
2  BLAGG Alicia  GBR  319.32 
    GALLANTREE Rebecca  GBR 
3  BAZHINA Nadezhda  RUS  304.20 
    ILINYKH Kristina  RUS 

Synchronised Platform – Women
1  KURJO Maria  GER  279.75
    PHAN My  GER 
2  KRASNOSHLYK Ganna UKR  278.01 
    TATSENKO Vlada  UKR 
3  KORMOS  Villo  HUN  274.74 
    REISINGER Zsofia  HUN

Platform Synchro Mixed
1 REID Grace  GBR  321.06
    DALEY Thomas  GBR 
2  CAGNOTTO Tania  ITA  308.70 
    VERZOTTO Maicol  ITA 
3  BAZHINA Nadezhda  RUS  305.28 
    SHLEIKHER Nikita  RUS 
 

1m Springboard – Men
1  KVASHA Illya  UKR  439.70
2  TOCCI Giovanni  ITA  414.30 
3  BLAHA Constantin  AUT  402.55 

3m Springboard – Men
1  KUZNETSOV Evgenii  RUS  497.90
2  LAUGHER Jack  GBR  473.60 
3  KVASHA Illya  UKR  463.85

Platform – Men
1  DALEY Thomas  GBR  570.50
2  MINIBAEV Viktor  RUS  524.60 
3  SHLEIKHER Nikita  RUS  480.90

Synchronised 3m – Men
1  LAUGHER Jack  GBR  456.81
    MEARS Christopher  GBR 
2  ZAKHAROV Ilia  RUS  445.23 
    KUZNETSOV Evgenii  RUS 
3  KVASHA Illya  UKR  439.86 
    GORSHKOVOZOV O. UKR 

Synchronised Platform – Men
1  KLEIN Sascha  GER  445.26
    HAUSDING Patrick  GER 
2  DALEY Thomas  GBR  444.30 
    GOODFELLOW Daniel  GBR 
3  GORSHKOVOZOV O. UKR  429.75 
    DOLGOV Maksym  UKR 

Platform Synchro Mixed
1  PROKOPCHUK Iuliia  UKR  323.70
    DOLGOV Maksym  UKR 
2  WARD Georgia  GBR  318.24 
    LEE Matthew  GBR 
3  TIMOSHININA Yulia  RUS  307.68 
    SHLEIKHER Nikita  RUS 

Team Event
1  BAZHINA Nadezhda  RUS  413.30
    MINIBAEV Viktor  RUS 
2  PROKOPCHUK Iuliia  UKR  396.40 
    GORSHKOVOZOV O. UKR 
3  WARD Georgia  GBR  353.85 
    LEE Matthew  GBR

LEN EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS
LONDON 9.-22.05.2016

DIVING





«Brugge» restaurant with own brewery offers 5 main Belgian types of 

beer, brewed according to traditional technology with exclusive recipe, 

specially developed by hereditary cook.

Best technologies from Belgium participate in organization of 

manufacture and reaching the perfect live product. Original equipment 

and raw materials, purchased in Belgium, allows saving the traditions of 

taste and quality of this magnificent drink.

Belgium brewery «Brugge»



«Ozero» restaurant represents Pan-Asian and European cuisine. 

A combination of the eastern food traditions along with the western individual style, 

synthesis of the most fascinating meal solutions borrowed from different gastronomic 

cultures implement to the design created in unique style.

«Ozero» restaurant - is a brand new fashion dance-karaoke-place, where different 

entertaining events take place every weekend!

«Ozero» restaurant - is one of the most comfortable banquet areas, where there is 

no need to invite stars, because the most important star will be you and your guests!

«O’ZERO» restaurant|karaoke-bar



In the first quarter of 2018 Liko holding is commit-
ted to accomplish building of the brand new 4-star 
hotel Favour in the urban green space of Golosiivsky 
district of the city of Kyiv.

The hotel building structure is designed accord-
ing to the modern technical requirements and stan-
dards and will be an integral part of the sport center 
Liko. The hotel will offer 130 rooms featuring exclu-
sive décor and modern conveniences such as a mini 
bar and free wireless Internet.

Perfectly situated and equipped, the hotel, with 
its 8 dedicated boardrooms, meeting rooms and 
banquet hall offers comfortable meeting facilities 
for your one-of-a-kind event. Venue facilities allow 
for flexible sizing and seating, accommodating up to 

600 for a cocktail reception, 300 seated theatre-style 
or 250 for a plated event.

 The hotel restaurant will offer the European cui-
sine. Special attention is paid to serving a variety of 
seasonable specialties to surprise you the best way 
possible. Guests will definitely enjoy the relaxing in 
the cozy Elizavetinskyy park-side setting.

The hotel is designed for guests guiding by prin-
ciple value for money and living a healthy lifestyle by 
enjoying a fitness center with swimming pool.

The hotel is perfectly located in a short distance 
from international airports, railway and bus terminal 
as well as city center.

 The professional team will ensure to bring guests 
the most unforgettable and memorable stay in Kyiv.

Hotel grand opening is to become a new huge benefit  
in the sport center Liko infrastructure



В першому кварталі 2018 року компанія «Ліко-
Холдінг» завершить проект будівництва чотири-
зіркового готелю «Фавор» в парковій зоні Голосіїв-
ського району міста Києва. Споруда готелю спро-
ектована відповідно до найсучасніших техноло-
гічних вимог та є невід’ємною частиною спортив-
ного комплексу «Ліко»: 130 номерів оснащені всім 
необхідним для того, щоб Ваше перебування у Ки-
єві було комфортним.  

Проект готельного комплексу передбачає 
8 конференц- та бенкетних залів, які оснащені но-
вітнім обладнанням, що дозволяє організовувати 
різноманітні заходи для 600 гостей фуршетом, 300 
гостей театральною розсадкою та 250 гостей на 
бенкет. Ресторан готелю пропонує своїм відвіду-

вачам сучасну європейську кухню та можливість 
насолодитися ексклюзивними пропозиціями від 
шеф-кухаря і відпочити у затишній атмосфері Єли-
заветинського парку.

Готель орієнтується на гостей, пріоритетом 
для яких є співвідношення ціна-якість та здоро-
вий спосіб життя завдяки наявності фітнес-центру 
з басейном.

Готель вдало розташований на зручній відстані 
від міжнародних аеропортів, залізничного та авто- 
вокзалів та центральної частини міста.

Професійна команда готелю забезпечить гос-
тям незабутні враження та надасть європейський 
сервіс високого рівня.

Новим масштабним об’єктом в інфраструктурі 
спортцентру «Ліко» стане готельний комплекс



Від щирого серця дякуємо за організацію Чемпіонату 
Європи із стрибків у воду 2017 (12-18 квітня, місто Київ)

Honorary mention of the local Ukrainian organizing 
committee members regarding European Diving 
Championships 2017 (June 12-18, Kyiv, Ukraine)

Лисов Ігор | Lysov Igor • Жданов Ігор | Zhdanov Ihor • Якимов Дмитро | Yakymov Dmytro • Даневич 
Микола | Danevych Mykola • Гоцул Ігор | Hotsul Ihor • Уманець Ніна | Umanets Nina • Ломакіна 
Лариса | Lomakina Larysa • Волковинський Володимир | Volkovynskyi Volodymyr • Токмачова 
Тамара | Tokmachova Tamara • Мешенко Олена | Meshenko Olena • Олійник Володимир | Oliinyk 
Volodymyr • Яблонський Валентин | Yablonskyi Valentyn • Захарчук  Інна | Zakharchuk Inna • Дробязко 
Олексій | Drobiazko Oleksii • Ковальчук Ольга | Kovalchuk Olga • Лагунова Маргарита| Lahunova 
Marharyta • Токмачов Ярослав | Tokmachov Iaroslav • Соломонюк Марія | Solomoniuk Mariia •  
Воропаєва Ганна | Voropaieva Hanna • Рудик Аліса | Rudyk Alisa • Орищин Андрій | Oryshchyn 
Andrii • Алєксєєв Олександр | Alieksieiev Oleksandr • Цеханович Юлія | Tsekhanovych Yuliia • Мага 
Петро | Maha Petro • Мага Марія | Maha Mariia • Калиновський Юрій | Kalynovskyi Yurii • Григор’єва 
Дар’я | Grygorieva Daria • Шапенко Володимир | Shapenko Volodymyr • Субот Валентина | Subot 
Valentyna • Кухаревська Олена | Kukharevska Olena • Головань Анатолій | Holovan Anatolii • 
Мовчан Раїса | Movchan Raisa • Ганза Світлана | Hanza Svitlana • Сорокіна Анна | Sorokyna Anna 
• Власков Андрій | Vlaskov Andriiy • Дмитрієва Валерія | Dmytriieva Valeriia • Хорозов Нікіта | 
Khorozov Nikita • Кушпітовська Ольга | Kushpitovska Olha • Борисенко Олександр | Borysenko 
Oleksandr • Панченко Людмила | Panchenko Liudmyla • Продан Анастасія | Prodan Anastasiia • 
Мащенко Олександр | Mashchenko Oleksandr • Мирський Леонід | Myrskyi Leonid • Федюшина 
Тетяна | Fediushyna Tetiana • Пунда Олексій | Punda Oleksii • Вірастюк Роман | Virastiuk Roman • 
Музика Юрій | Muzyka Yurii • Бойчак Віктор | Boichak Viktor • Галай Анна | Halai Anna • Мельник 
Костянтин | Melnyk Kostiantyn • Рагульова Катерина | Rahulova Kateryna • Калита Ірина | Kalyta 
Iryna • Бондарчук Іван | Bondarchyk Ivan • Вернигора Наталя | Vernihora Natalia • Петрушак 
Тарас | Petrushak Taras • Говорова Олена | Hovorova Olena • Перегудов Вячеслав | Perehudov 
Viacheslav • Гутцайт Вадим | Huttsait Vadym • Корольова Олена | Korolova Olena • Кравець 
Валерій | Kravets Valerii

… які доклали максимум зусиль, щоб зробити свято спорту неймовірним!
… who have made effort to make an incredible sport event!






