
ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і 
літературних творів (Виступи ведучого та артистів Для забезпечення 
проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість 
одиниць,шт
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Виступ ведучого 1 9 1000,00 9000,00 

 - Ведення заходу згідно із 
затвердженим сценарієм 

- Проведення конкурсів 
серед гостей 

- Організація підтримки 
національних збірних під 
час проведення 
телетрансляцій 

    

2 Виступи артистів 2 9 2200,00 39600,00 

 - Виступи артистів 
тривалістю до 30 хв. 

- Заохочення 
вболівальників до 
підтримки національних 
збірних 

    

 Всього за статтею:    48600,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

92220000-9 Телевізійніпослуги (Послуги із Трансляція відеороликів та хокейних 
матчів чемпіонату світу  Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне 
містечко») 
 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість 
одиниць,шт
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Трансляція відеороликів  9 2000,00 18000,00 

 - Трансляція відеороликів з 
анонсами матчів 

- Трансляція відеороликів з 
оглядами зіграних матчів 

- Трансляція відеороликів 
партнерів та спонсорів 
Заходу 

- Трансляціяпромо 
відеороликів чемпіонату 
світу з хокею 

    

2 Трансляція хокейних матчів 
чемпіонату світу 

 9 3500,00 31500,00 

 - Організація трансляції 
хокейних матчів 
чемпіонату світу в 
режимі реального часу 

 

    

 Всього за статтею:    49500,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

79930000-2 Професійні дизайнерські послуги (Робота технічних декораторів по 
організації фан містечка та розробка концепції фан містечка «Хокейне 
містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість
одиниць, 
шт 
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Робота технічних декораторів по 
організації фан містечка 

10 1 2740,00 27400,00 

 - Організація та контроль 
виконання монтажних 
робіт по встановленню 
тимчасових конструкцій  

- Організація та контроль 
виконання монтажних 
робіт по забезпеченню 
електроенергією 
тимчасових конструкцій 

- Тестовий запуск та 
перевірка роботи всіх 
робочих точок фан 
містечка 

    

2 Розробка концепції фан містечка 1 1 18680,00 18680,00 

 - Обмір території фан 
містечка 

- Підбір прикладів для 
створення загальної 
концепції фан містечка 

- Підготовка візуальної 
концепції та креслень 
згідно з обмірами території 
та узгодженими 
прикладами 

 

    

 Всього за статтею:    46080,00 



Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
онтактна особа, у разі виникнення питань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Послуги з 
постановки церемонії відкриття та церемонії закриття масового заходу 
«Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість
одиниць, 
шт. 
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за 
одиницю,  
грн. 

Усього, 

грн. 

1 Послуги з постановки церемонії 
відкриття «Хокейного містечка» 

1 1 18485,00 18485,00 

 
Сценарний план  (Проект) 

Урочистої церемонії відкриття 

масового заходу «Хокейне містечко» 

Час  Подія 

18:00 ‐ 
18:15 

 Приветственное слово ведущих, подводка к группе №1  

18:15 ‐ 
18:50 

 Выступление группы №1 

18:50 ‐ 
19:00 

 Подводка к церемонии открытия 

19:00 ‐ 
19:15 

‐ Приветственное слово ведущих 
‐ Флаги стран, видео материалы спортивных событий 

19:15 - 
19:20 

 Спикер 1 

19:20 - 
19:23 

  
 Ролик Интро  



19:23 ‐ 
19:30 

 Подводка к номеру чиэрлидерш  

19:30 ‐ 
19:35 

 Номер чиэрлидерш  

19:35 ‐ 
19:45 

 Анонс спортивных активностей чемпионата  

19:45 ‐ 
19:50 

 Спикер 2  

19:50 ‐ 
20:00 

 Выступление хоккейный цирк  

20:00 ‐ 
20:15 

  Чествование и напутсствие. Спикеры 3,4   

20:15 ‐ 
20:25 

  Завершение официальной части   

20:25 ‐ 
20:30 

   Ведущие    

20:30 ‐ 
21:00 

   Выступление группы №2    

21:00 ‐ 
21:10 

   Ведущие    

21:10 ‐ 
21:40 

   Выступление группы №3    

21:40 ‐ 
22:00 

   Прощальное слово. Фоновая музыка    

 
 
 
 
 
 
 
 



Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість
одиниць, 
шт. 
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за 
одиницю,  
грн. 

Усього, 

грн. 

1 Послуги з поставновки церемонії 
закриття «Хокейного містечка» 

1 1 24800,00 24800,00 

 

Сценарний план  (Проект) 

Урочистої церемонії закриття 

масового заходу «Хокейне містечко» 

Час  Подія 

19:30 ‐ 
19:45   

Приветственное слово ведущих  
Спикер 1 
Подводка к группе №1  

19:45 ‐ 
20:15 

 Выступление группы №1 

20:15 ‐ 
20:30 

 Спикер 2 
 Благодарственные слова странам учасницам, гостям фан городка 

 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
Форма одягу – діловий костюм та біла сорочка 
 
Контактна особа, у разі виникнення питань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

92620000-3 Послуги, пов’язанізі спортом (Організація спортивних активностей 
та Послуги з проведення спортивних майстер-класів Для забезпечення 
проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість 
одиниць,шт
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Організація спортивних 
активностей на дитячому 
майданчику 

1 9 2200,00 19800,00 

 - Проведення естафет 
- Проведення майстер-

класів спортивного 
направлення 

- Проведення командних 
ігор з м’ячем 

- Проведення 
індивідуальних змагань 
серед гостей 

    

2 Послуги з проведення 
спортивних майстер-класів з 
роликових ковзанів 

1 9 3300,00 29700,00 

 - Демонстрація 
професійними ролерами 
основних елементів 
катання на роликових 
ковзанах  

- Показові виступи ролерів 
- Показовий флеш-моб 

ролерів у підтримку 
збірної команди України 

    

 Всього за статтею:    49500,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 



 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 
 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

92340000-6 Розважальні послуги, пов’язані з танцями та шоу (Організація 
постановки спортивно-танцювального номеру вболівальниць (чієрлідерш) та 
спортивно-циркового номеру “хокейний цирк” під час масового заходу 
«Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість
одиниць, 
шт 
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Послуги з постановки спортивно-
танцювального номеру 
вболівальниць (чієрлідерш) 

1 7 2300,00 16100,00 

 - Проведення майстер-класів
- Виступи на сцені в 

підтримку національних 
збірних 

- Проведення міні-змагань 
серед уболівальників  

    

2 Послуги з Постановки спортивно-
циркового номеру “хокейний 
цирк” 

1 9 3600,00 32400,00 

 - Показові виступи з 
акробатичними номерами  

- Показові виступи з 
пантомімою 

- Показові виступи 
ілюзіоністів 

- Показові виступи з 
використанням хореографії 
та вокалу 

- Показові виступи клоунів 

    

 Всього за статтею:    48500,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
 



 
Контактна особа, у разі виникнення питань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та 
відеоапаратури (Послуги з монтажу та демонтажу  Для забезпечення 
проведення масового заходу «Хокейне містечко»)  

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість 
одиниць,шт
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Послуги з монтажу та 
демонтажу фан-містечка 

1 2 15300,00 30600,00 

2 Портальна звукова башня 8 м 
(Layher – еквівалент або краще) 
(з тентом та одягом з двох 
сторін) + поперечна балка для 
підвісу звукового порталу та 2-1 
електроталі для підйому 
звукового порталу. 
 

2 9 500,00 9000,00 

3 Пультова двохярусна рубка 2м 
х 4м (тентована та з одягом) 

1 9 400,00 3600,00 

4 Лебідка електрона 1000кг. 
ChainMaster BGV D8 24m 
(еквівалент або краще) 
 

9 9 80,00 6480,00 

 Всього за статтею:    49680,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

45430000-0 Покривання підлоги та стін (Подіум  для сценічного комплекту  
Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість 
одиниць,шт
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Подіум (8м х 6м) (Layher) для 
сценічного комплекту 7,5м х 5м 
з висотою до 1,4м 

1 9 5135,00 46215,00 

 - Облаштування задньої стінки 
подіуму  

- Облаштування фронтальної 
частини подіуму  

- Облаштування обшивки 
екрану подіуму 

- Облаштування «юбки» 
подіуму 

 

    

 Всього за статтею:    46215,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 



ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ:   

75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 
громадського порядку (Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку  Для забезпечення проведення масового 
заходу «Хокейне містечко») 

Загальні відомості про закупівлю: 

Для проведення масового заходу «Хокейне містечко» 20-28 квітня 2017 року, 
Спортивна площа, 1, перед державним підприємством «спортивний комплекс 
«Атлет» (Палац спорту) 

Розрахунок з/п Стаття витрат 

Кількість
одиниць, 
 

Кількість 
днів 

Вартість 
за один 
день, 
грн. 

Усього, 
грн. 

1 Послуги із забезпечення 
громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського 
порядку 

    

 - Послуги з охорони денна 
зміна (4 постів з 10.00 до 
22.00) 

- Послуги з охорони нічна 
зміна (3 постів з 22.00 до 
10.00) 
 

Форма одягу – діловий 
костюм та біла сорочка 
 

4 пости 
 
3 пости 

9 

9 

750,00 

800,00 

 

27000,00 

21600,00 

 Всього за статтею:    48600,00 

Місце проведення: м.Київ, пл.Спортивна, 1, перед державним підприємством 
«спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 
 
Строки проведення: 20 – 28 квітня 2017 року 
 
Форма одягу – діловий костюм та біла сорочка 
 
Контактна особа, у разівиникненняпитань по закупівлі, Фелонюк Олена Євгенівна, 
0962783719, lena@anycase.com.ua 
 

 


