
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Н А К А З 

Від 27 липня 2022 р. Київ № 198 

Про внесення зміни до 
наказу ФБУ від 25.07.2022р. № 192 

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

НАКАЗУЮ: 

1.Внести зміни до наказу ФБУ від 25.07.2022 № 192 «Про проведення 
навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу 
національної збірної команди України з баскетболу (чоловіки)» виклавши 
пункти 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.4, 7 та 9 у такій редакції: 

«2.1 Склад офіційної делегації, учасників навчально-тренувального 
збору, чоловічої національної збірної команди України з баскетболу у 
кількості 26 осіб (додаток 1).» 

«2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 
державного бюджету у сумі 564378 (п"ятсот шістдесят чотири тисячі триста 
сімдесят вісім) грн. (додаток 2).» 

«2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 
державного бюджету у сумі 33572 (тридцять три тисячі п"ятсот сімдесят два) 
євро (додаток 3).» 

«3. Відрядити для участі у навчально-тренувальному зборі членів 
чоловічої національної збірної команди України з баскетболу з 31 липня по 
10 серпня 2022 року в кількості 11 осіб за маршрутом: місце перебування - м. 
Рига (Латвія) та з 30 липня по 10 серпня 2022 року в кількості 1 особа за 
маршрутом: місце перебування - м. Рига (Латвія). Взяти до уваги, що 12 осіб 



брали участь у навчально-тренувальному зборі до кваліфікації чемпіонату 
світу з 08 по 27 липня 2022р.(Наказ ФБУ № 176 від 04.07.2022р.) та 
перебувають на місці (м. Рига, Латвія), також ще 2 особи перебувають на 
місці (м. Рига (Латвія).» 

«4.4. Матеріально та фінансово відповідальними особами за 
проведення спортивного заходу - директора департаменту організації та 
проведення змагань Гаврилова Олександра Юрійовича та провідну 
спеціалістку департаменту організації та проведення змагань Ляху Христину.» 

«7. 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 475000 (чотириста сімдесят п'ять тисяч) грн. перерахувати 
на корпоративні карткові рахунки ГС «Федерація баскетболу України» 
відкриті на ім'я Гаврилова О.Ю. та Ляху X., визначеними матеріально та 
фінансово відповідальними особами. 

Кошти у сумі 33572 (тридцять три тисячі п"ятсот сімдесят два) євро 
видати готівкою Гаврилову О.Ю. та Ляху X., визначеними матеріально та 
фінансово відповідальними особами.» 

«9. Матеріально та фінансово відповідальним особам Гаврилову О.Ю та 
Ляху X. 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.» 

2. Внести зміни до додатку 1 наказу ФБУ від 25.07.2022 № 192 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату світу з 
баскетболу національної збірної команди України з баскетболу (чоловіки)», 
виклавши його в новій редакції. 

3. Внести зміни до додатку 2 наказу ФБУ від 25.07.2022 № 192 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату світу з 
баскетболу національної збірної команди України з баскетболу (чоловіки)», 
виклавши його в новій редакції. 

4. Внести зміни до додатку 3 наказу ФБУ від 25.07.2022 № 192 «Про 
проведення навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату світу з 



баскетболу національної збірної команди України з баскетболу (чоловіки)», 
виклавши його в новій редакції. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України В. ДРАБІКОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 25 липня 2022р. № 192 

(з урахуванням змін наказ ФБУ 

від 27.07.2022р. № 198) 

СПИСОК 

учасників навчально-тренувального збору до кваліфікації чемпіонату світу 
національної збірної команди України (чоловіки) 

з 31 липня по 10 серпня 2022 року, м. Рига (Латвія) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада Територіально-
адміністративна 
одиниця 

Місце 
перебування 

1. Санон Юсуф 
Владлен 

спортсмен м. Київ м. Рига (Латвія) 

2. Войналович 
Андрій 
Валерійович 

спортсмен Одеська обл. м. Рига (Латвія) 

3. Лень Олексій 
Юрійович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

СІЛА 

4. Близнюк Богдан 
Олегович 

спортсмен м. Київ СІЛА 

5. Герун Володимир 
Михайлович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

СІЛА 

6. Крутоус Павло 
Олександрович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

Турція 

7. Лукашов Денис 
Іванович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл 

Турція 

8. Сидоров Ілля 
Костянтинович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 

9. Павлов Сергій 
Іванович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 



10. Скапінцев Дмитро 
Вячеславович 

спортсмен Черкаська обл. м. Рига (Латвія) 

11. Ковальов Артем 
Павлович 

спортсмен м. Київ м. Рига (Латвія) 

12. Михайлюк 
Святослав 
Юрійович 

спортсмен 
резервного 
спорту 

Черкаська обл. СІЛА 

13. Зотов Віталій 
Олегович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 

14. Ткаченко Іван 
Романович 

спортсмен Черкаська обл. м. Рига (Латвія) 

15. Пустовий Артем 
Володимирович 

спортсмен Одеська обл. Сербія 

16. Липовий 
Олександр 
В олодимирович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

Швейцарія 

17. Бобров В'ячеслав 
Володимирович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

Турція 

18. Шульга Максим 
Борисович 

спортсмен м. Київ США 

19. Багацкіс Айнарс Головний 
тренер 

м. Київ м. Рига (Латвія) 

20. Міхельсон Максим 
Сергійович 

Тренер Черкаська обл. Італія 

21. Кірсанов Микола 
Ігорович 

Тренер Черкаська обл. м. Черкаси 

22. Рубан Олексій 
Олександрович 

Тренер м. Київ м. Рига (Латвія) 

23. Томаревський 
Олександр 
Васильович 

Тренер м. Київ м. Рига (Латвія) 

24. Лебедєв Андрій 
Вадимович 

Начальник 
команди 

м. Київ м. Рига (Латвія) 



25. Карнаух Богдан 
Іванович 

Лікар, 
фахівець з 
фізичної 
реабілітації 

м. Київ м. Рига (Латвія) 

26. Розсолодін Артур 
Миколайович 

Лікар м. Київ м. Рига (Латвія) 

Запасні: 

1. Петров В'ячеслав 
Станіславович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

2. Кравцов В'ячеслав 
Валерійович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

3. Сергеєв Ігор 
Дмитрович 

спортсмен Черкаська обл. 

4. Мішула Олександр 
Геннадійович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України Володимир ДРАБІКОВСЬКИИ 

Директор департаменту ^ ^ 
організації та проведення 

змагань Олександр ГАВРИЛОВ 


