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Про проведення та участь офіційної делегації
національної збірної команди України з баскетболу
у кваліфікації до чемпіонату світу
(чоловіки) - II ранг

Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо
залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних
федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення
спортивних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.08.2015 № 573, договору про проведення експерименту щодо
залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної
федерації до організації і проведення спортивних заходів з баскетболу від
24.01.2017 № 4/17/17, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів України на 2021 рік,
затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4896 (зі змінами), постанови Кабінету
Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами),
постанов Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 №
58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення
спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)" та від 21.05.2020 № 22 "Про
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (СОУШ-19), регламенту проведення змагань РІВ А ВА8КЕТВАІХ
ТОКЬБ СИР 2023 ЕІЖОРЕАМ С>ИАІЛИЕК8, регламенту проведення
кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу серед чоловічих національних
збірних команд України та Іспанії у 2022 р. від 04.01.2022р. та доповідної
записки директорки департаменту забезпечення діяльності збірних команд
Жержерунової Н.О.

НАКАЗУЮ:
1. Провести кваліфікацію до чемпіонату світу з баскетболу між
чоловічими національними збірними командами України та Іспанії'(далі спортивний захід) з 25 по 28 лютого 2022 року на базі Державного
підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» (ДП «Палац Спорту») за
адресою : м. Київ, вул. Спортивна площа, 1.
2. Офіційній делегації національної збірної команди України з
баскетболу (чоловіки) взяти участь у спортивному заході у м. Києві.
Відрядити для участі у спортивному заході 14 осіб за маршрутом: м.
Київ - місце перебування з 25 по 28 лютого 2022р. Взяти до уваги, що
чоловіча національна збірна команда України з 20 по 25 лютого 2022р. бере
участь у кваліфікації до чемпіонату світу з баскетболу в м. Кордоба (Іспанія),
наказ № 66 від 03.02.2022р.
3. Затвердити:
3.1 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів
державного бюджету у сумі 986 950 (Дев'ятсот вісімдесят шість тисяч
дев'ятсот п'ятдесят) грн. (додаток 4).
3.2 Склад офіційної делегації національної збірної команди України з
баскетболу (чоловіки) у кількості 22 особи (додаток 1).
3.3 Склад суддівської колегії (офіційні представники ФІБА, судді) - для
проведення спортивного заходу у кількості 5 осіб (додаток 2).
3.4 Склад місцевої суддівської колегії (судді, фахівці з інформаційнотехнічного забезпечення) - для проведення спортивного заходу у кількості 10
осіб (додаток 3).
3.5 Склад допоміжного персоналу та обслуговуючого персоналу - для
забезпечення та обслуговування спортивного заходу у кількості 10 осіб
(додаток 4).
4. Витрати на забезпечення участі у спортивному заході здійснюються:
37 особи — за рахунок коштів державного бюджету;
10 осіб - частково за рахунок коштів державного бюджету (тестування
на СОУШ-19) та частково за рахунок інших (позабюджетних) коштів.
5. Визначити:
5.1 Відповідальним за забезпечення участі спортсменів національної
збірної команди України у спортивному заході та здійснюючим контроль за
дотриманням правил безпеки під час проведення заходу - головного тренера
чоловічої національної збірної команди України з баскетболу Багатскіса
Айнарса.
5.2 Матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення
спортивного заходу - начальника команди штатної команди національної
збірної команди України з баскетболу Лебедєва Андрія Вадимовича .
5.3 Відповідальними за дотриманням учасниками спортивного заходу
відповідних санітарно-протиепідеміологічних заходів - начальника команди
штатної команди національної збірної команди України з баскетболу
Лебедєва Андрія Вадимовича та лікаря, фахівця з фізичної реабілітації
Карнауха Богдана Івановича.

5.4 Матеріально та фінансово відповідальною особою за отримання від
постачальника та видачу учасникам спортивного заходу лікарських засобів та
виробів медичного призначення - лікаря, фахівця з фізичної реабілітації
Карнауха Богдана Івановича.
5.5 Визначити, що проведення та організаційне забезпечення участі
офіційної делегації національної збірної команди України у спортивному
заході здійснюють департамент забезпечення діяльності збірних команд та
департамент фінансів.
6. Уповноваженій особі зі здійснення публічних закупівель Ляху
Христині Миколаївні забезпечити проведення процедур тендерних
закупівель, спрощених закупівель товарів і послуг необхідних для організації
та проведення спортивного заходу, використовуючи систему електронних
закупівель.
7. Головній спеціалістці департаменту забезпечення діяльності збірних
команд Шаповаловій Тетяні Іванівні забезпечити підготовку та укладання
договорів про закупівлю товарів і послуг, необхідних для організації та
проведення спортивного заходу, з дотриманням вимог законодавства.
8. Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за проведення
спортивного заходу Багатскісу Айнарсу, переводити спортсменів та тренерів
із числа запасних (затвердженого цим наказом) до основного складу
учасників спортивного заходу.
9. Департаменту фінансів сплатити видатки та компенсувати витрати
на проведення спортивного заходу згідно із затвердженим кошторисом
витрат спортивного заходу.
Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду
державного бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з
олімпійських видів спорту КПКВК 3401220, КЕКВ 2282.
Кошти у сумі 60130,00 (шістдесят тисяч сто тридцять) грн.
перерахувати на корпоративний картковий рахунок
ГС «Федерація
баскетболу України» відкритий на ім'я Лебедєва А.В., визначеному
матеріально та фінансово відповідальною особою.
10. Матеріально та фінансово відповідальній особі Лебедєву А.В.
забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених
кошторисом витрат спортивного заходу, а також після закінчення
спортивного заходу подати у порядку та строки, визначені законодавством:
звіт про витрати спортивного заходу, звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт - до департаменту фінансів.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

В. ДРАБІКОВСЬКИИ

Додаток 1
до наказу ФБУ

/О.

№

££

СКЛАД
офіційної делегації національної збірної команди України з баскетболу
(чоловіки)
з 25 по 28 лютого 2022 року, м. Київ (ДП «Палац спорту»)

№
з/п
1.

Сидоров
Ілля спортсмен
Костянтинович

Територіально- Місце
адміністративн перебування
а одиниця
Дніпропетровсь
м. Дніпро
ка обл.

2.

Лукашов
Іванович

Денис спортсмен

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

3.

Липовий Олександр спортсмен
Володимирович

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

4.

Зотов
Олегович

Віталий спортсмен

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

5.

Близнюк
Олегович

Богдан спортсмен

м. Київ

м. Київ

6.

спортсмен
Ткаченко Іван
Романович
Ковальов Артем
спортсмен
Павлович
Пустовий
Артем спортсмен
В о лодимирович

Черкаська обл.

м. Черкаси

м. Київ

м. Київ

Одеська обл.

Іспанія (м.
Барселона)

Герун
Володимир спортсмен
Михайлович

Дніпропетровсь
ка обл.

Туреччина
(м. Стамбул)

Сергій спортсмен

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

В'ячеслав спортсмен

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

7.
8.
9.

Прізвище, ім'я, по
батькові

10. Павлов
Іванович
11. Петров

Посада

Станіславович
В'ячеслав спортсмен
12. Бобров
Володимирович

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

Юсуф спортсмен

Дніпропетровсь
ка обл.

м. Дніпро

м. Київ
м. Київ

м. Київ
м. Київ

13. Санон
Владлен

14. Джером Рендл
15. Багатскіс Айнарс

спортсмен
Головний тренер

16. Степановський
Віталій Васильович
17. Міхельсон Максим
Сергійович
18. Томаревський
Олександр
Васильович
19. Плеханов Валерій
Миколойович
20. Лебедєв Андрій
Вадимович
21. Карнаух Богдан
Іванович

Тренер

Одеська обл.

м. Южне

Тренер

Черкаська обл.

м. Черкаси

Тренер

м. Київ

м. Київ

Тренер

Харківська обл.

м. Харків

м. Київ

м. Київ

м. Київ

м. Київ

м. Київ

м. Київ

22. Розсолодін Артур
Миколайович
Запасні

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Начальник
команди
Лікар, фахівець з
фізичної
реабілітації
Лікар

Лікар
Химич Єлізавета
Юріївна
Скапінцев Дмитро спортсмен
Вячеславович
Спортсмен
Кеффі Майкл
резервного
спорту
Кобець Олександр спортсмен
Ігорович
Войналович Андрій
Валерійович
Журомський
Станіслав
Вікторович
Євенко Дмитро

спортсмен

м. Київ
Черкаська обл.
м. Київ

м. Київ
Одеська обл.

Лікар

м. Київ

Фахівець з

м. Київ

Олександрович

інформаційнотехнічного
забезпечення

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

Державна тренерка, директорка
департаменту забезпечення
діяльності збірних команд

Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ

Наталія ЖЕРЖЕРУНОВА

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ФБУ

/О,

№

СКЛАД
Склад суддівської колегії (офіційні представники ФІБА, судді) - для
проведення спортивного заходу
з 25 по 28 лютого 2022 року, м. Київ (ДП «Палац спорту»)
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

1.
2.
3.
4.

Керем Бакі
Гійтарас Віткаускас
Гвідас Гедвілас
Раса Ліуміне

5.

Бурий Пилип
Володимирович

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

Державний тренер, директор
департаменту забезпечення
діяльності збірних команд

Територіальноадміністративна
одиниця
Турція
Суддя
Литва
Суддя
Литва
Суддя
Представник ФІБА Литва
(технічний
делегат)
Представник ФІБА Україна
Посада

'

В. ДРАБІКОВСЬКИИ

Н. ЖЕРЖЕРУНОВА

Додаток З
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ФБУ
/У,
№
СКЛАД
Склад місцевої суддівської колегії (судді, фахівці з інформаціно-технічного
забезпечення) - для проведення
спортивного заходу
з 25 по 28 лютого 2022 року, м. Київ (ДП «Палац спорту»)
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

1.

Ланцет Василь Михайлович
Шишкіна Катерина
Олексіївна
Сташук Сергій Петрович
Кубашевська Ліза
Руденко Марія Михайлівна
Тисленко Сергій Вікторович
Поломарюк Дарина
Олександрівна
Макаренко Андрій
Анатолійович

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Посада

Суддя
Суддя
Суддя
Суддя
Суддя
Суддя
Суддя

м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ

Фахівець з
інформаційнотехнічного
забезпечення
Здирка Ангеліна Едуардівна Фахівець з
інформаційнотехнічного
забезпечення
Чорногрицька Анастасія
Фахівець з
Ігорівна
інформаційнотехнічного
забезпечення

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України

Державний тренер, директор
департаменту забезпечення
діяльності збірних команд

Територіальноадміністративна
одиниця
м. Київ
м. Київ

м. Київ

м. Київ

м. Київ

)
В. ДРАБІКОВСЬКИЙ

Н. ЖЕРЖЕРУНОВА

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ФБУ

0//

№

6?

СКЛАД
Склад допоміжного персоналу для обслуговування спортивного заходу
з 25 по 28 лютого 2022 року, м. Київ (ДП «Палац спорту»)
№
з/п

Прізвище,
батькові

1
2
3
4

ПЕРУХІН АНТОН
САВ'СТЮК СЕРГІЙ
МИКОЛАЄВ ІГОР
САБАИДАШ
ОЛЕКСАНДР
МОСТОВЕНКО
ВОЛОДИМИР
ГРЕБЕНЬ ВЯЧЕСЛАВ
ОНИЩУК ПЕТРО
ВЕРБНЯК ОЛЕКСАНДР
БАРКОВЕТС
АЛЕКСАНДР
ЧОРНІЙ ІВАН

5
6
7
8
9
10

ім'я,

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України
Державний тренер, директор
департаменту забезпечення
діяльності збірних команд

по

Посада

Територ
іальноадмініст
ративна
одиниця
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ

швабрист
швабрист
швабрист
швабрист
Спеціаліст тех. забезпечення

м. Київ
Спеціаліст тех. забезпечення м. Київ
Спеціаліст тех. забезпечення м. Київ
Спеціаліст тех. забезпечення м. Київ
м. Київ
Спеціаліст тех. забезпечення
Спеціаліст тех. забезпечення м. Київ

В. ДРАБІКОВСЬКИЙ

Н. ЖЕРЖЕРУНОВА

