
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Від 23 травня 2022 р. Київ № 112 

Про проведення навчально-тренувального збору 
до фіналу чемпіонату Європи з баскетболу 
національної збірної команди України 
з баскетболу (молодіжна збірна, чоловіки) 

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів України на 2022 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4897 (із змінами), наказу 
Мінмолодьпорту від 24.02.2022 № 748 «Про деякі питання організації 
навчально-тренувального процесу національних збірних команд України в 
особливих умовах» та за запрошенням федерації Латвії 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 28 травня по 11 червня 2022 року м. Рига (Латвія) за 
адресою: вул. Гронстонас 6В (Олімпійська база Кіші) навчально-
тренувальний збір до фіналу чемпіонату Європи національної збірної 
команди України з баскетболу (молодіжна збірна, чоловіки) (далі -
навчально-тренувальний збір 

2. Затвердити: 

2.1 Склад офіційної делегації чоловічої молодіжної збірної команди 
України з баскетболу у кількості 15 осіб (додаток 1). 



2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 83830 (вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять) грн. (додаток 
2). 

2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 3315 (три тисячі триста п"ятнадцять) євро (додаток 3). 

3. Відрядити для участі у навчально-тренувальному зборі членів 
чоловічої молодіжної збірної команди України з баскетболу з 30 травня по 11 
червня 2022року 1 особу за маршрутом : м. Клайн - Пехларн (Австрія) - м. 
Рига (Латвія) - за власні кошти та з 28 травня по 11 червня 2022 року 1 особу 
за маршрутом: місце перебування - м. Рига (Латвія) - за власні кошти. 

Взяти до уваги, що 13 осіб з 16 по 28 травня 2022р. беруть участь у 
навчально-тренувальному зборі до кваліфікації чемпіонату світу 
національної збірної команди України з баскетболу (чоловіки) у м. Рига 
(Латвія) (Наказ ФБУ 103 від 13.05.2022р.,) та перебувають на місці. 

4. Визначити: 

4.1 Відповідальними за забезпечення участі спортсменів молодіжної 
збірної команди України з баскетболу (чоловіки) у навчально-
тренувальному зборі головного тренера чоловічої молодіжної збірної 
команди України Степановського Віталія Васильовича. 

4.2 Відповідальним за дотримання учасниками спортивного заходу 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення 
спортивного заходу - головного тренера чоловічої молодіжної збірної 
команди України Степановського Віталія Васильовича. 

4.3 Відповідальним за повернення спортсменів молодіжної збірної 
команди України з баскетболу (чоловіки) та інших учасників заходу в 
Україну - головного тренера чоловічої молодіжної збірної команди України 
Степановського Віталія Васильовича. 

4.4. Матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення 
спортивного заходу - директора департаменту організації та проведення 
змагань Гаврилова Олександра Юрійовича. 

5. 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. 



6. 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 12000 (дванадцять 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 3315 (три тисячі триста п'ятнадцять) євро видати 
готівкою Гаврилову О.Ю., визначеному матеріально та фінансово 
відповідальною особою. 

7. Витрати на харчування, проживання, оренду спортивної споруди та 
інвентаря здійснюються за рахунок організації, яка приймає - Федерації 
баскетболу Латвії, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством. Витрати на проїзд учасників спортивного заходу 
здійснюються за рахунок НОК. 

8. Матеріально та фінансово відповідальній особі Гаврилову О.Ю. 
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. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України В. ДРАБІКОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 23 травня 2022р. № 112 

СПИСОК 

учасників навчально-тренувального збору до фіналу чемпіонату Європи 
національної збірної команди України (молодіжна збірна, чоловіки) 

з 28 травня по 11 червня 2022 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада Територіально-
адміністративна одиниця 

1. ЗдиркаІлля 
Миколайович 

спортсмен м. Київ 

2. Кошеватський Лєв 
Ігорович 

спортсмен м. Київ 

3. Горобченко Павло 
Вікторович 

спортсмен Дніпропетровська обл. 

4. Батальський Гліб 
Аркадійович 

спортсмен Дніпропетровська обл. 

5. Колдомасов Іван 
Сергійович 

спортсмен Дніпропетровська обл. 

6. Биков Вадим 
Вячеславович 

спортсмен Івано-Франківська обл. 

7. Шиманський 
Віталій 
Олександрович 

спортсмен Тернопільська обл. 

8. Гончаров Олексій 
Дмитрович 

спортсмен Івано-Франківська обл. 

9. Журавльов Дмитро 
Денисович 

спортсмен Івано-Франківська обл. 

10. Іванов Владислав 
Денисович 

спортсмен м. Київ 

11. Заєць Ілля 
Олександрович 

спортсмен Волинська обл. 



12. Бринюк Богдан 
Дмитрович 

спортсмен Дніпропетровська обл. 

13. Степановський 
Віталій Васильович 

Головний 
тренер 

Одеська обл. 

14. Жержерунова 
Наталія 
Олександрівна 

Державний 
тренер 

м. Київ 

15. Подковиров Андрій 
Анатолійович 

Тренер м. Київ 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України 

Директор департаменту 
організації та проведення 

змагань 

Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ 

'Олександр ГАВРИЛОВ 



Додаток 2 
до наказу ФБУ 
від "23" травня 2022 р. /{а 112 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
К о ш т о р и с у сумі 83830 (вісімдесят три тисячі вісімсот 
тридцять) грн, 

Місце проведення м- Рига (Латвія) 
Час проведення заходу поч. 28.05.2022 кін. 11.06.2022 Усього днів 15_ 

ОСНОВНІ ДАНІ 
1. Загальна кількість учасників За кошторисом 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

15 осіб (спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

12 осіб у т.ч. іногородніх 12 осіб 
(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 

а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

3 осіб у т.ч. іногородніх 3 осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

осіб у т.ч. іногородніх осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших осіб у т.ч. іногородніх осіб 

2. Усього людино-днів участі в заході людино-днів | 
В И Т Р А Т И 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
2282 

ПЛАН 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
2282 

Кількість 
осіб/одиниць/літрів 

тощо 

Кількість днів/год/шт 
тощо 

Вартість за 
год/день/л/км 

/одиницю 
тощо 

За кошторисом, грн 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
2282 

Кількість 
осіб/одиниць/літрів 

тощо 

Кількість днів/год/шт 
тощо 

Вартість за 
год/день/л/км 

/одиницю 
тощо 

сума витрат, 
усього 

у тому числі: 
№з/п Назва статті витрат КЕКВ 

2282 
Кількість 

осіб/одиниць/літрів 
тощо 

Кількість днів/год/шт 
тощо 

Вартість за 
год/день/л/км 

/одиницю 
тощо 

сума витрат, 
усього 

за рахунок о зганізатора за 
рахунок 
відряджа 

за 
рахунок 
інших 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
2282 

Кількість 
осіб/одиниць/літрів 

тощо 

Кількість днів/год/шт 
тощо 

Вартість за 
год/день/л/км 

/одиницю 
тощо 

сума витрат, 
усього Безготівковий 

рахунок 
Корпоратпвни 

й рахунок 

за 
рахунок 
відряджа 

за 
рахунок 
інших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 І І П О Ї 1 Я (ЦЮ 0.00 

Проїзд потяг, автобус, маршрутка, літак 0,00 0,00 

2 І1ІІІІ.ІЦ:ІІІІІИ лік:ІРСІ.кнх іасоіш* І:І ішріїїіііі 
міміічіннц ПІШ імачі'ішн 

.10 -480.00 ЗО 4МІ,ІМ) 

Медикаменти 12 10 254,00 30 480,00 30 480,00 
3 Інші ІШТІІІІ їм І:І п і і с . т п (пишпкіїрмі ї їш) «350,110 41350,00 12000.00 

банківські послуги (валюта) 100,00 100,00 100,00 
банківські послуги (валюта) 1200,00 1200,00 1200,00 
банківські послуги (валюта) 450,00 450,00 450,00 
підтейпники 12 10 2 65,00 15 600,00 15 600,00 
тейпи 12 10 2 100,00 24 000,00 24 000,00 
лабораторні дослідження (тест СОУГО-19) 12 1 1000,00 12000,00 12000,00 
Наюм іа кошторисом: 83830,00 71830,00 12000,00 
ут .ч . заКЕКВ: 2282 8383,0,00 71830,00 12000,00 

Головна бухгалтерка - директорка департаменту фінансів 

Директор департаменту організації та проведення змагань 

Годована спеціалістка департаменту забезпечення діяльності збірних команд України з баскетболу 



Додаток З 
до наказу ФБУ 
від "23" травня 2022 р. №112 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Кошторис у сумі 3315 (три тисячі 
триста п"ятн§дцеть) євро 

Генер; ібйтар ФБУ 

__В. ДРАБІКОВСЬКИЙ 

Кошторис 
валютних витрат спортивного заходу№ 112/1 

Назва заходу 

Місце проведення 
Час проведення заходу 

Навчально-тренувальний збір до фіналу чемпіонату Європи з баскетболу (молодіжна збірна, 
чоловіки) 
м. Рига (Латвія) 

28.05.2022 кін. 11.06.2022 Усього днів 15 
ОСНОВНІ ДАНІ 

1. Загальна кількість учасників За кошторисом 
(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 

а) спортсменів 
б)тренерів 
в) суддів 
г) інших 

15 осіб (спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б)тренерів 
в) суддів 
г) інших 

12 осіб у т.ч. іногородніх 12 осіб 
(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 

а) спортсменів 
б)тренерів 
в) суддів 
г) інших 

3 осіб у т.ч. іногородніх 3 осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б)тренерів 
в) суддів 
г) інших 

осіб у т.ч. іногородніх осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б)тренерів 
в) суддів 
г) інших осіб у т.ч. іногородніх осіб 

2. Усього людино-днів участі в заході людино-днів 
В И Т Р А Т И 

№ 
з/п Назва статті витрат КЕКВ 

2282 

Кількість 
осіб/одиниць/ 
літрів тошо 

Кількість 
днів/год/ 
км тощо 

Вартість за 
год/день/ 

одиннцю/л/к 
м тошо 

За кошторисом, конвертація у валюту Конвер 
тору 

валюту 
країни 
провед 

ення 
заходу 

Сума 
витрат 
усього, 
валюта 
країни 

проведенн 
я заходу** 

У тому числі 
видача 

готівкою 

У тому 
числі корп. 

Рахунок 

№ 
з/п Назва статті витрат КЕКВ 

2282 

Кількість 
осіб/одиниць/ 
літрів тошо 

Кількість 
днів/год/ 
км тощо 

Вартість за 
год/день/ 

одиннцю/л/к 
м тошо 

сума витрат 
усього 

у тому числі: 
Конвер 
тору 

валюту 
країни 
провед 

ення 
заходу 

Сума 
витрат 
усього, 
валюта 
країни 

проведенн 
я заходу** 

У тому числі 
видача 

готівкою 

У тому 
числі корп. 

Рахунок 

№ 
з/п Назва статті витрат КЕКВ 

2282 

Кількість 
осіб/одиниць/ 
літрів тошо 

Кількість 
днів/год/ 
км тощо 

Вартість за 
год/день/ 

одиннцю/л/к 
м тошо 

сума витрат 
усього 

за рахунок 
бюджетних 

коштів 

за 
рахунок 
Інших 

джерел* 

Конвер 
тору 

валюту 
країни 
провед 

ення 
заходу 

Сума 
витрат 
усього, 
валюта 
країни 

проведенн 
я заходу** 

У тому числі 
видача 

готівкою 

У тому 
числі корп. 

Рахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Проїзд. 

2 І І І Ш Ж І Ш : Ш П Я 0Л0 0,00 0.00 

м. Рига (Латвія) (з 28.05.2022 по 11.06.2022) 13 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Виплата/вілшкодування добових :: 3315.<1() 3315.00 3315,00 

м. Рига (Латвія) (з 28.05.2022 по 11.06.2022) 35% ІЗ 15 17,00 3315,00 33 ї 5,00 3315,00 

А інші виграти та послуги (розшифрувати) 0,00 
0,00 

Разом за кошторисом; 3315,00 3 >15,00 3315.00 
ут.ч. за КЕКВ; 33)5,00 3315,00 3315,00 

Перерахунок валюти з урахуванням 
орієнтовного курсу грішні станом ня 
23.05.2022 - 35 грн за І євро 

Ршоч 116025.0(1 116025,00 116025.00 

ут.ч. заКЕКВ: 2282 116025,00 116025,00 116025,00 

„ 
Головна бухгалтерка - директорка департаменту фінансів 

Директор департаменту організації та проведення змагань 

Голована спеціалістка департаменту забезпечення діяльності збірних команд України з баскетболу 

Наталя ТЕЛИХ 

Олександр ГАВРИЛОВ 

Тетяна ШАПОВАЛОВА 


