
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Від 01 жовтня 2022 р. Київ №251 

Про участь офіційної делегації національної 
збірної команди України з баскетболу 
у Європейській баскетбольній лізі 
(кадетська збірна, 11-15, чоловіки) - II ранг 

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 № 4896 (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 СОУШ-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 (СОУШ-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), постанови Кабінету Міністрів України від 
20 травня 2022 р. № 615, згідно регламенту проведення змагань ЕІЖОРЕАК 
УОІГГН ВА8КЕТВАІХ ЬЕАОІІЕ 



НАКАЗУЮ: 

1. Офіційній делегації національної збірної команди України з 
баскетболу (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) взяти участь у Європейській 
баскетбольній лізі (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) - II ранг з 27 по ЗО 
жовтня 2022р. в м. Вільнюс (Литва) (далі - спортивний захід), замість раніше 
запланованого з 25 по 30 жовтня 2022р. 

2. Затвердити Склад офіційної делегації чоловічої кадетської збірної 
команди України з баскетболу для участі у Європейській баскетбольній лізі 
(кадетська збірна, 11-15, чоловіки) - II ранг у кількості 14 осіб (додаток 1). 

3. Відрядити для участі у Європейській баскетбольній лізі (кадетська 
збірна, 11-15, чоловіки) - II ранг членів чоловічої кадетської збірної команди 
України з баскетболу з 27 по ЗО жовтня 2022 року в кількості 14 осіб за 
маршрутом: місце перебування - м. Вільнюс (Литва) - місце перебування. 

4. Визначити: 
4.1 Відповідальними за забезпечення участі спортсменів чоловічої 

кадетської збірної команди України з баскетболу у Європейській 
баскетбольній лізі (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) - II ранг головного 
тренера національної кадетської збірної команди України з баскетболу 
(кадетська збірна, 11-15, чоловіки) Бабенко Андрія Леонідовича. 

4.2 Відповідальним за дотримання учасниками спортивного заходу 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення 
спортивного заходу - головного тренера національної кадетської збірної 
команди України з баскетболу (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) Бабенко 
Андрія Леонідовича. 

4.3 Відповідальним за повернення спортсменів національної збірної 
команди України з баскетболу (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) та інших 
учасників заходу в Україну - головного тренера національної кадетської 
збірної команди України з баскетболу (кадетська збірна, 11-15, чоловіки) 
Бабенко Андрія Леонідовича. 

5. Всі витрати на проведення спортивного заходу - за рахунок 
організації, яка приймає, та також за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 
Федерації баскетболу України В. ДРАБІКОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 01 жовтня 2022р. № 251 

СПИСОК 

Офіційної делегації чоловічої кадетської (11-15) збірної команди України 
з баскетболу для участі у Європейській баскетбольній лізі 

з 27 по ЗО жовтня 2022 року, м. Вільнюс (Литва) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Територіальн 
о-
адміністрати 
вна одиниця 

Місце перебування 

1. Пашолок Остап Олексійович спортсмен 
Кіровоградсь 

ка обл. 

м. Кропивницький 

2. Потєєв Роман Олегович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

3. Непокритий Євген 
Миколайович 

спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

4. Житєньов Денис Артемович спортсмен Харківська 
обл. 

м. Харків 

5. Єфімов Даниїл 
Володимирович 

спортсмен Харківська 
обл. 

м. Харків 

6. Третьяк Олександр 
Романович 

спортсмен Дніпропетро 
вська обл. 

м. Нікополь 

7. Щербаков Іван Євгенович спортсмен Одеська обл. м. Одеса 

8. Гогуленко Ілля Вікторович спортсмен Одеська обл. м. Одеса 

9. Рудик Олександр Юрійович спортсмен Одеська обл. м. Одеса 



10. Алмазов Микола Леонідович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

11. Келембет Артем Вікторович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

12. Пашолок Макар Олексійович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

13. Бабенко Андрій Леонідович Головний 
тренер 

Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

14. Жержерунова Наталія 
Олександрівна 

Державни 
й тренер 

м. Київ Місце перебування 

Запасні: 

1. Саранча Ярослав Юрійович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

2. Змієвський Микита 
Сергійович 

спортсмен Харківська 
обл. 

м. Харків 

3. Мартишевський Даниїл 
Олександрович 

спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

4. Ігнатьєв Владислав Ігорович спортсмен Кіровоградсь 
ка обл. 

м. Кропивницький 

5. Чеснаков Олександр 
Олексійович 

спортсмен Харківська 
обл. 

м. Харків 

6. Бистрицький Даниїл 
Васильович 

спортсмен Харківська 
обл. 

м. Харків 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України Володимир ДРАБІКОВСЬКИЙ 


