
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Н А К А З 

Від 23 травня 2022 р. Київ № 110 

Про внесення зміни до 
наказу ФБУ від 18.05.2022р. № 108 

Відповідно до доповідної записки директора департаменту організації та 
проведення змагань Гаврилова Олександра Юрійовича 

НАКАЗУЮ: 

1.Внести зміни до наказу ФБУ від 18.05.2022 № 108 «Про проведення 
навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату Європи з 
баскетболу 3x3національної збірної команди України з баскетболу 3x3 
(чоловіки)» виклавши пункти 1, 2.1, 2.2, 3, 7, 8 та 9 у такій редакції: 

«1. Провести з 24 травня по 02 червня 2022 року в м. Ізворані (Румунія), 
Оіушріс Сошріех Ігуогапі 077051, Котапіа, навчально-тренувальний збір до 
кваліфікації чемпіонату Європи національної збірної команди України з 
баскетболу 3x3 (чоловіки) (далі - навчально-тренувальний збір), замість 
раніше запланованого з 23 травня по 01 червня 2022р.» 

«2.1 Склад офіційної делегації чоловічої національної збірної команди 
України з баскетболу 3x3 у кількості 12 осіб (додаток 1).» 

«2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 
державного бюджету у 59020 (п'ятдесят дев"ять тисяч двадцять) грн. (додаток 
2).» 

«2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 2052 (дві тисячі п'ятдесят два) євро (додаток 3).» 



«3. Відрядити для участі у навчально-тренувальному зборі членів 
чоловічої національної збірної команди України з баскетболу 3x3 з 24 травня 
по 02 червня 2022р. в кількості 8 осіб за маршрутом: м. Івано-Франківськ - м. 
Ізворані (Румунія), 3 особи з 25 травня по 02 червня 2022р. за маршрутом: м. 
Рига (Латвія) - м. Бухарест (Румунія) - м. Ізворані (Румунія) та 1 особа з 25 
травня по 02 червня 2022р. за маршрутом: м. Рига (Латвія) - м. Ізворані 
(Румунія) - м. Бухарест (Румунія) - місце перебування.» 

«7. Визначити відповідальним за дотримання учасниками спортивного 
заходу відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час 
проведення спортивного заходу - головного тренера Арабаджи Тимура 
Дмитровича.» 

«8. 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 11000 (одинадцять тисяч) грн. перерахувати на 
корпоративний картковий рахунок ГС «Федерація баскетболу України» 
відкритий на ім'я Гаврилова О.Ю., визначеному матеріально та фінансово 
відповідальною особою. 

Кошти у сумі 2052(дві тисячі п'ятдесят два) євро видати готівкою 
Гаврилову О.Ю., визначеному матеріально та фінансово відповідальною 
особою.» 

2. Внести зміни до додатку 1 наказу ФБУ від 18.05.2022 № 108 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату 
Європи з баскетболу ЗхЗнаціональної збірної команди України з баскетболу 
3x3 (чоловіки)», виклавши його в новій редакції. 

3. Внести зміни до додатку 2 наказу ФБУ від 18.05.2022 № 108 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату 
Європи з баскетболу ЗхЗнаціональної збірної команди України з баскетболу 
3x3 (чоловіки)», виклавши його в новій редакції. 

4. Внести зміни до додатку 3 наказу ФБУ від 18.05.2022 № 108 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату 
Європи з баскетболу 3x3 національної збірної команди України з баскетболу 
3x3 (чоловіки)», виклавши його в новій редакції. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України В. ДРАБІКОВСЬКИИ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 18 травня 2022р. № 108 

( в редакції наказу №110 від 23.05.2022р.) 

СПИСОК 

учасників навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату Європи 
національної збірної команди України з баскетболу 3x3 (чоловіки) 

з 24 травня по 02 червня 2022 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Територіаль 

но-

адміністрат 

ивна 

одиниця 

Місце 

перебування 

1. ДАВИДЮК 

Антон Вікторович 

Спортсмен Хмельницьк 
а обл. 

м.Івано-
Франківськ 

2. КОЖЕМЖІН 

Андрій Андрійович 

Спортсмен Миколаївсь 
ка обл. 

м.Івано-
Франківськ 

3. НЄМЦУ 

Ілля Вадимович 

Спортсмен Харківська 
обл. 

м. Івано-
Франківськ 

4. 
ФРОЛОВ 

Владислав Ігорович 

Спортсмен Дніпропетр 
овська обл. 

м. Івано-
Франківськ 

5. ТІТОВ 

Яків Максимович 

Спортсмен Запорізька 
обл. 

м. Івано-
Франківськ 

6. БОНДАРЕНКО 

Олег Олегович 

Спортсмен Черкаська 
обл. 

м. Івано-
Франківськ 

7. 
Балабан Євген Станіславович спортсмен Івано-

Франківськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 
(перебування з 
25 по 27.05) 



8. 
Руслов Нікіта Юрійович спортсмен Івано-

Франківськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 
(перебування з 
25 по 27.05) 

9. 
Мусієнко Антон 
Володимирович 

спортсмен Івано-
Франківськ 

а обл. 

м. Рига (Латвія) 
(перебування з 
25 по 02.06) 

10. 
Кондраков Юрій Сергійович спортсмен м. Київ м. Рига (Латвія) 

(перебування з 
25 по 27.05) 

11. 
АРАБАДЖИ 

Тимур Дмитрович 
Головний 
тренер 

Івано-
Франківськ 

а обл. 

м.Івано-
Франківськ 

12. КОТЛЯР 

Іван Григорович 
Лікар 

Черкаська 
обл. 

м. Івано-
Франківськ 

Запасні: 

1. 
КАБАЦЮРА 

Ілля 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

Хмельницьк 
а обл. 

2. 
КОЛОТІЛОВ 

Віктор Валентинович 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

Харківська 
обл. 

Генеральний секретар / О 

Федерації баскетболу України у ^ г Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ 

Директор департаменту 
організації та проведення 

змагань Олександр ГАВРИЛОВ 


