
ФЕДЕРАЦІЯ 
БАСКЕТБОЛУ 

УКРАЇНИ 

Від 14 грудня 2022 р. Київ №312 

Про участь офіційної делегації національної 
збірної команди України з баскетболу 
у міжнародному турнірі до фіналу чемпіонату Європи 
(кадетська збірна, 11-16, чоловіки) - II ранг 

Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залуче іня 
Міністерством молоді та спорту національних спортивних федераці і з 
окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортив іих 
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
05.08.2015 № 573, договору про проведення експерименту щодо залуче шя 
Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федер іції 
до організації і проведення спортивних заходів з баскетболу від 24.01.2 )17 
№ 4/17/17, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2022 рік, затвердженого нака юм 
Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4897 (зі змінами), постанови Кабії ету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановле шя 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заход в з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респірато] ної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі зміна: ги), 
постанов Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2 )20 
№ 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведе тая 
спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширен іям 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19)" та від 21.05.2020 № 22 " Іро 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідеміч тах 
заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширен іям 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), наказу Міністерства молоді та спфту 



України від 09.06.2021р. №1982 (зі змінами) та за запрошенням Федер; ції 
баскетболу Іспанії 

НАКАЗУЮ: 

1. Офіційній делегації національної збірної команди України 
баскетболу (кадетська збірна, Ц-16, чоловіки) взяти участь у міжнародні му 
турнірі до фіналу чемпіонату Європи (кадетська збірна, 11-16, чоловіки) - II 
ранг (далі - спортивний захід) у м. Есплугес (Іспанія) з 26 по ЗО грудня 
2022р., замість раніше запланованого з 20 по 25 грудня 2022 року. 

2. Затвердити: 

2.1 Склад офіційної делегації, учасників спортивного захЬду 
міжнародного турніру до фіналу чемпіонату Європи з баскетболу чолов тої 
національної збірної команди України з баскетболу (кадетська збірна, її] 16) 
у кількості 15 осіб (додаток 1). 

2.2 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коейтів 

державного бюджету у сумі 190200 (сто дев"яносто тисяч двісті) |рн. 
(додаток 2). 

2.3 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок кой тів 
державного бюджету у сумі 560 (п"ятсот шістдесят) євро (додаток 3). 

3. Відрядити для участі у спортивному заході членів чоловічої 
національної збірної команди України з баскетболу (кадетська збірна, II 16) 
з 25 по 31 грудня 2022 року в кількості 14 осіб за маршрутом: м. Київ м. 
Варшава (Польща) - м. Есплугес (Іспанія) - місце перебування та 1 особ ? за 
маршрутом: місце перебування - м. Есплугес (Іспанія) - місце перебува шя 
(проживання за власний рахунок або за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством). 

4. Визначити: 
4.1. Відповідальним за забезпечення участі спортсменів чоловічої 

національної збірної команди України з баскетболу (кадетська збірна, II 16) 
у спортивному заході головного тренера чоловічої кадетської збішної 
команди України з баскетболу Подорванного Євгенія Леонідовича. 

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

4.3 Відповідальним за повернення спортсменів чоловічої національної 
збірної команди України з баскетболу (кадетська збірна, II-16) та ін: іих 
учасників заходу в Україну - головного тренера чоловічої кадетської збірної 
команди України з баскетболу Подорванного Євгенія Леонідовича. 



5. Головній спеціалістці департаменту забезпечення діяльності збір] их 
команд Шаповаловій Тетяні Іванівні забезпечити підготовку та уклада^ 
договорів про закупівлю товарів і послуг, необхідних для організації 
проведення спортивного заходу, з дотриманням вимог законодавства. 

6. Уповноваженій особі зі здійснення закупівель, провідній спеціаліс 
департаменту організації та проведення змагань Ляху Христині забезпеч 
проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів і пос 
необхідних для організації та проведення спортивного захс 
використовуючи систему електронних закупівель. 

7. Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за проведе шя 
спортивного заходу Подорванному Євгенію Леонідовичу, перевод [ти 
спортсменів із числа запасних (затвердженого цим наказом) до основного 
складу учасників спортивного заходу. 

8. Визначити відповідальним за дотримання учасниками спортивного 
заходу відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під гас 
проведення спортивного заходу - головного тренера чоловічої кадете] кої 
збірної команди України з баскетболу Подорванного Євгенія Леонідович 

9. Департаменту фінансів сплатити видатки та компенсувати витрати 
на проведення спортивного заходу згідно із затвердженим кошториіом 
витрат спортивного заходу. 

Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фо|щу 
державного бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з 
олімпійських видів спорту КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

Кошти у сумі 188000 (сто вісімдесят вісім тисяч) грн. перерахував І на 
корпоративний картковий рахунок ГС «Федерація баскетболу Украї ш» 
відкритий на ім'я Ляху X., визначеною матеріально та фінансово 
відповідальною особою. 

Кошти у сумі 560 (п"ятсот шістдесят) європерерахувати на 
корпоративний картковий рахунок ГС «Федерація баскетболу Украї ги» 
відкритий на ім'я Ляху X., визначеною матеріально та фінансово 
відповідальною особою. 

10. Витрати на харчування, проживання та витрати на проїзд 
Варшава (Польща) до місця проведення спортивного заходу 14 осс >ам 
здійснюються за рахунок організації, яка приймає - Федерації б аскеті |олу 
Іспанії, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавство 

ня 
та 

гці 
[ТИ 
іуг 

м. 



11. Матеріально та фінансово відповідальній особі Ляху X. забезпеч: 
контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених кошторис} 
витрат спортивного заходу, а також після закінчення спортивного зах< 
подати у порядку та строки, визначені законодавством: 

звіт про витрати спортивного заходу, звіт про використання кош 
виданих на відрядження або під звіт - до департаменту фінансів. 

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Генеральний секретар 

Федерації баскетболу України / ' В. ДРАБІКОВСЬКЙЙ 
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Додаток 1 

до наказу ФБУ 

від 14 грудня 2022р. № з 12 

СПИСОК 

Офіційній делегації національної збірної команди України з баскетбол 
(кадетська збірна, 11-16, чоловіки), учасників міжнародного турніру де 

фіналу чемпіонату Європи 
з 26 по 30 грудня 2022 року, м. Есплугес (Іспанія) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Територіаль 

но-

адміністрат 

ивна 

одиниця 

Місце 

ПеребуВЕ пня 

1. Єфімов Єгор Сергійович 
Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

2. Круглик Андрій Олексійович Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

3. Свинарчук Роман Олегович 
Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

4. Джерелюк Андрій Іванович 
Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

5. Либанєв Данііл 
Олександрович 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

6. Котлишин Арсеній 
Олександрович 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 



7. Потєєв Роман Олегович Спортсмен Кіровограде 
ька обл. 

м. Київ 

8. Пашолок Остап Олексійович Спортсмен Кіровограде 
ька обл. 

м. Київ 

9. Пирков Микола Сергійович Спортсмен м. Київ м. Київ 

10. Зінченко Володимир 
Віталійович 

Спортсмен 
резервного 
спорту 

м. Київ м. Київ 

11. Рижков Єгор Олександрович Спортсмен м. Київ м. Київ 

12. Мрачик Владислав Юрійович Спортсмен м. Київ м. Київ 

13. Подорванний Євгеній 
Леонідович 

Головний 
тренер 

м. Київ м. Київ 

14. Корабльов Дмитро 
Вадимович Тренер м. Київ м. Київ 

15. 
Пустовойтенко Вячеслав 
Валерійович 

Фахівець з 
організаційно 
- аналітичного 
забезпечення 

м. Київ Місце 
перебув; ння 

Запасні: 

1. Бистрицький Даніїл 
Васильович 

Спортсмен Харківська 
обл. 

Генеральний секретар ^ ^ 

Федерації баскетболу України / Л д Володимир ДРАБІКОВСЬК Ж 


