
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Від ЗО травня 2022 р. Київ № 123 

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 Італії 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 17 червня по 02 липня 2022 року в м. Форлі (Італія) за 
адресою: Раїїасапезіто 2.015 Рогіі, навчально-тренувальний збір до фіналу 
чемпіонату Європи національної збірної команди України з баскетболу 
(молодіжна збірна, чоловіки) (далі - навчально-тренувальний збір), замість 
раніше запланованого з 15 травня по 12 липня 2022р. 

2. Затвердити: 

2.1 Склад офіційної делегації чоловічої молодіжної збірної команди 
України з баскетболу, учасників навчально-тренувального збору до фіналу 
чемпіонату Європи у кількості 20 осіб (додаток 1). 



2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 432890 (чотириста тридцять дві тисячі вісімсот дев"яносто) 
грн. (додаток 2). 

2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 7904 (сім тисяч дев'ятсот чотири) євро (додаток 3). 

3. Відрядити для участі у навчально-тренувальному зборі членів 
чоловічої молодіжної збірної команди України з баскетболу з 17 червня по 02 
липня 2022 року в кількості 18 осіб за маршрутом: місце перебування - м. 
Форлі (Італія), з 16 червня по 02 липня 2022 року 1 особа за маршрутом: 
місце перебування - м. Форлі (Італія) - місце перебування та 1 особа за 
маршрутом: місце перебування - м. Форлі (Італія) - за власні кошти. 

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 та лікаря Іноземцева 
Артура Станіславовича. 

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 339000 (триста тридцять дев»ять 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 7904 (сім тисяч дев'ятсот чотири) 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 Італії, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

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. ДРАБІКОВСЬКИИ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від ЗО травня 2022р. №123 

СПИСОК 

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

з 17 червня по 02 липня 2022 року, м. Форлі (Італія) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада Територіально-
адміністративна 
одиниця 

Місце 
перебування 

1. Бринюк Богдан 
Вікторович 

спортсмен Дніпропетровська 
обл. 

м. Салерно 
(Італія) 

2. Кобзистий 
Олександр 
Вікторович 

спортсмен м. Київ м.Белград 
(Сербія) 

3. Івашов Руслан 
Миколайович 

спортсмен Одеська обл. Одеська обл. 
м. Южне 

4. Мітіріч Михайло 
Сергійович 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

Одеська обл. Одеська обл. 
м. Ізмаїл 

5. Шиманський 
Віталий 
Олександрович 

спортсмен Тернопільська 
обл. 

м. Валмієра 
(Латвія) 

6. Журавльов Дмитро 
Денисович 

спортсмен Івано-
Франківська обл. 

м. Варшава 
(Польща) 

7. Бублік Михайло 
Юрійович 

спортсмен Дніпропетровська 
обл. 

м. Кривий Ріг 

8. Іванов Владислав 
Денисович 

спортсмен м. Київ м. Рига 
(Латвія) 

9. Колдомасов Іван 
Сергійович 

спортсмен Дніпропетровська 
обл. 

Італія 

10. Ковляр Олександр 
Михайлович 

спортсмен Одеська обл. м. Рига 
(Латвія) 



11. Дзюба Павло 
Владиславович 

спортсмен м. Київ Мериленд 
(США) 

12. Шульга Максим 
Борисович 

спортсмен м. Київ м. Солт-Лейк-
Сіті (США) 

13. Горобченко Павло 
Вікторович 

спортсмен Дніпропетровська 
обл. 

м. Кишинів 
(Молдова) 

14. Кошеватський Лєв 
Ігорович 

спортсмен м. Київ м. Салерно 
(Італія) 

15. ЗдиркаІлля 
Миколайович 

спортсмен м. Київ м. Рига 
(Латвія) 

16. Степановський 
Віталій Васильович 

Головний 
тренер 

Одеська обл. м. Рига 
(Латвія) 

17. Гончаров Олег 
Володимирович 

Тренер Одеська обл. Одеська обл. 
м. Южне 

18. Клевзуник Денис 
Олександрович 

Тренер Одеська обл. Одеська обл. 
м. Южне 

19. Подковиров Андрій 
Анатолійович 

Тренер м. Київ м. Київ 

20. Іноземцев Артур 
Станіславович 

Лікар Одеська обл. Одеська обл. 
м. Южне 

Запасні: 

1. Тиртишник Антон 
Вячеславович 

спортсмен м. Київ 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України 

Директор департаменту 
організації та проведення 

змагань 

Володимир ДРАБІКОВСЬКИИ 

Олександр ГАВРИЛОВ 


