
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Від 08 серпня 2022 р. Київ №217 

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

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 2022 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4897 (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 (СОУГО-19), наказу Міністерства молоді та спорту України від 



09.06.2021р. №1982 (зі змінами) та за запрошенням Федерації баскетболу 
Латвії 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 19 по 23 серпня 2022 року м. Рига (Латвія) за адресою: вул. 
Гронстонас 6В (Олімпійська база Кіті) навчально-тренувальний збір до 
фіналу чемпіонату Європи національної збірної команди України з 
баскетболу (чоловіки) (далі - навчально-тренувальний збір), замість раніше 
запланованого з 19 по 24 серпня 2022 року. 

2. Затвердити: 

2.1 Склад офіційної делегації, учасників навчально-тренувального збору, 
чоловічої національної збірної команди України з баскетболу у кількості 24 
особи (додаток 1). 

2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 21250 (двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят) грн. (додаток 
2). 

2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного 
бюджету у сумі 11684 (одинадцять тисячі шістсот вісімдесят чотири) євро 
(додаток 3). 

3. Відрядити для участі у навчально-тренувальному зборі членів 
чоловічої національної збірної команди України з баскетболу з 19 по 23 
серпня 2022 року в кількості 21 особа за маршрутом: м. Ювяскюля 
(Фінляндія) - м. Рига (Латвія) (оплату проїзду включено до наказу ФБУ 207 
від 27.07.2022р.) та 1 особу з 19 по 23 серпня 2022р. за маршрутом : місце 
перебування м. Рига (Латвія) - за власний рахунок. Взяти до уваги, що 2 
особи перебувають на місці (м. Рига, Латвія). 

4. Визначити: 

4.1 Відповідальними за забезпечення участі спортсменів національної 
збірної команди України з баскетболу (чоловіки) у навчально-
тренувальному зборі Лебедєва Андрія Вадимовича та головного тренера 
чоловічої національної збірної команди України Багацкіса Айнарса. 

4.2 Відповідальним за дотримання учасниками спортивного заходу 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення 
спортивного заходу - лікаря, фахівця з фізичної реабілітації Карнауха 
Богдана Івановича та начальника команди штатної команди національної 
збірної команди України з баскетболу Лебедєва Андрія Вадимовича. 



4.3 Відповідальним за повернення спортсменів національної збірної 
команди України з баскетболу (чоловіки) та інших учасників заходу в 
Україну - начальника команди штатної команди національної збірної 
команди України з баскетболу Лебедєва Андрія Вадимовича. 

4.4. Матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення 
спортивного заходу - провідну спеціалістку департаменту організації та 
проведення змагань Ляху Христину. 

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. Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за проведення 
спортивного заходу, Багацкісу Айнарсу, переводити спортсменів із числа 
запасних (затвердженого цим наказом) до основного складу учасників 
спортивного заходу. 

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 11684 (одинадцять тисячі шістсот вісімдесят чотири) євро 
видати готівкою Ляху X., визначеною матеріально та фінансово 
відповідальною особою. 

8. Витрати на оренду спортивної споруди та інвентаря здійснюються за 
рахунок організації, яка приймає - Федерації баскетболу Латвії, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

9. Матеріально та фінансово відповідальній особі 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. 



10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України / Ш В. ДРАБІКОВСЬКИИ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 08 липня 2022р. №217 

СПИСОК 

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

з 19 по 23 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. Ювясюоля 
(Фінляндія) 

2. Войналович 
Андрій 
Валерійович 

спортсмен Одеська обл. м. Ювясюоля 
(Фінляндія) 

3. Лень Олексій 
Юрійович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювясюоля 
(Фінляндія) 

4. Близнюк Богдан 
Олегович 

спортсмен м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

5. Герун Володимир 
Михайлович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

6. Крутоус Павло 
Олександрович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

7. Лукашов Денис 
Іванович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

8. Сидоров Ілля 
Костянтинович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

9. Скапінцев Дмитро 
В'ячеславович 

спортсмен Черкаська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

10. Михайлюк 
Святослав 
Юрійович 

спортсмен 
резервного 
спорту 

Черкаська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 



11. Зотов Віталій 
Олегович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

12. Ткаченко Іван 
Романович 

спортсмен Черкаська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

13. Пустовий Артем 
Володимирович 

спортсмен Одеська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

14. Липовий 
Олександр 
В олодимирович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Рига (Латвія) 

15. Бобров В'ячеслав 
Володимирович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

16. Багацкіс Айнарс Головний 
тренер 

м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

17. Міхельсон Максим 
Сергійович 

Тренер Черкаська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

18. Кірсанов Микола 
Ігорович 

Тренер Черкаська обл. м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

19. Рубан Олексій 
Олександрович 

Тренер м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

20. Томаревський 
Олександр 
Васильович 

Тренер м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

21. Лебедєв Андрій 
Вадимович 

Начальник 
команди 

м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

22. Карнаух Богдан 
Іванович 

Лікар, 
фахівець з 
фізичної 
реабілітації 

м. Київ м. Ювяскюля 
(Фінляндія) 

23. Розсолодін Артур 
Миколайович 

Лікар м. Київ м. Рига (Латвія) 

24. Жержерунова 
Наталія 
Олександрівна 

Державний 
тренер 

м. Київ 
Місце 
перебування 



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. 

5. Павлов Сергій 
Іванович 

спортсмен Дніпропетровськ 
а обл. 

6. Ковальов Артем 
Павлович 

спортсмен м. Київ 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ 


