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ДОКУМЕНТАЦІЯ  
закупівель послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд (оренда 

льодового поля та прилеглих приміщень) 
 

1. Технічні, якісні та кількісні вимоги до послуг, пов’язаних з використанням 
спортивних споруд (оренда льодового поля та прилеглих приміщень) та спосіб їх 
підтвердження 
 

1.1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: 
Льодове поле: 

- площа льодового поля - 56 х26м квадратних;  
- наявність бортів;  
- наявність відбійної планки та захисних екранів;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри в хокей;  
- льодове покриття, яке відповідає нормам та правилам для гри        

в хокей;   
- наявність воріт з двох сторін льодового поля;   
- наявність табло; 
- освітлення згідно чинного законодавства, норм та правил для гри в хокей; 
- наявність відповідних місць облаштування майданчика для проведення матчу (для 

суддівської бригади, осіб, тощо); 
Роздягальня для гравців: 

Кімната достатньої площі для розміщення офіційних представників команди і гравців, їх 
спорядження, устаткована лавками, туалетом і душем із гарячою водою.  
Роздягальня для суддів: 

Кімната достатньої площі для розміщення головного судді та суддівської бригади, їх 
спорядження, устаткована туалетом і душем із гарячою водою. 

Наявність пункту надання першої медичної допомоги. 
Наявність льодовідновлювальної машини. 

 
1.2. Місце надання послуг з оренди льодового поля та прилеглих приміщень: 

місто Київ. 
 

1.3. Строк надання послуг з оренди льодового поля та прилеглих приміщень: 
З жовтня по грудень 2016 року, а саме: 
- 25.11.2016 року, 
- 26.11.2016 року,  
- 27.11.2016 року,  
- 10.12.2016 року, 
- 11.12.2016 року, 
- 17.12.2016 року, 
- 18.12.2016 року. 
 

1.4. Кількісні вимоги до предмета закупівлі (послуг, пов’язаних з використанням 
спортивних споруд (оренда льодового поля та прилеглих приміщень): 



- 25.11.2016 року – 4,5 години; 
- 26.11.2016 року – 9 годин; 
- 27.11.2016 року – 9 годин; 
- 10.12.2016 року – 9 годин; 
- 11.12.2016 року – 4,5 годин; 
- 17.12.2016 року – 4,5 години; 
- 18.12.2016 року – 4,5 години. 

Загальна кількість (обсяг): 45 (Сорок п’ять) годин послуги, пов’язаної з використанням 
спортивної споруди (оренда льодового покриття та прилеглих приміщень) 
 

1.5. Запропоновані учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам: 
Якісні характеристики послуги повинні відповідати державним стандартам, що є 

чинними на території України для відповідної категорії послуги. 
 
1.6. Для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним вимогам 

учасник закупівлі у складі пропозиції подає наступні документи: 
- цінову пропозицію учасника відповідно до технічних, якісних та кількісних вимог 

(форма пропозиції додається); 
- копії документів, які свідчать про право власності або користування на спортивну 

споруду, яка що пропонується учасником для використання (льодове покриття та прилеглі 
приміщення, які учасник пропонує здавати в оренду); 

- копії документів на право власності / користування або довідка учасника про наявність 
на балансі юридичної особи (учасника) льодовідновлювальної машини; 

- довідку учасника, яка містить відомості стосовно можливості учасника виконати 
технічні вимоги, передбачені пунктами 1.1 – 1.4. цієї документації закупівель. 

Усі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі *.PDF (скановані 
або оцифровані) та містити розбірливі зображення.  

 
 

2. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження 
 
2.1. До учасників закупівлі встановлюються наступні кваліфікаційні критерії: 
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідно кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 
- відповідність установчих документів учасника вимогам до відповідного виду 

економічної діяльності. 
 
2.2. Для підтвердження відповідності вимогам до кваліфікації учасник закупівлі у 

складі своєї пропозиції подає наступні документи: 
- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань / Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) або електронний документ, отриманий з ресурсу 
Міністерства юстиції України, який повинен містити всі пункти відповідно до ЄДР; 

- копія витягу з реєстру платників ПДВ, виданого органом Державної фіскальної служби, 
або у разі відсутності реєстрації платника ПДВ - копія витягу з реєстру платників єдиного 
податку, виданий органом Державної фіскальної служби (або копія відповідного свідоцтва); 

- довідка учасника про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної 
для надання послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд (оренда льодового поля та 
прилеглих приміщень) засвідчена підписом керівника та печаткою учасника; 

- довідка учасника про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід для надання послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд 
(оренда льодового поля та прилеглих приміщень) відповідно до технічним, якісним та 
кількісним вимогам визначеним у п.п.1.1. – 1.4. даної документації закупівель. 

Усі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі *.PDF (скановані 
або оцифровані) та містити розбірливі зображення.  

 



2.3. Замовник залишає за собою право запросити від переможця закупівлі інші 
документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження вимог до учасника 
та/або укладення договору. При цьому, замовник не має право вимагати документи, які не 
стосуються предмета закупівлі або не  передбачені чинним законодавством для даного виду 
діяльності. 

 
 

3. Інша інформація 
 

3.1. Документи подаються учасниками через систему електронних закупівель у 
відповідності з умовами Регламенту роботи системи електронних державних закупівель.  

 
3.2. У разі подання пропозиції, що не відповідає технічним вимогам та/або вимогам до 

кваліфікації, така цінова пропозиція замовником не розглядається та підлягає відхиленню. 
 
3.3. Переможець зобов’язаний укласти договір з замовником на запропонованих умовах, 

а також на умовах, зазначених у оголошенні та документації закупівлі. 
Договір укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через два робочих 

днів та не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення 
переможця. У випадку письмової відмови переможця підписати договір або неукладення 
договору з вини переможця протягом зазначеного строку, або неподання переможцем 
документів, що вимагалися у документації закупівель, замовник проводить розгляд пропозиції 
наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися.  

Договір вважається неукладеним з вини переможця, якщо в останній день строку для 
укладення договору, замовник не отримав підписаний переможцем договір. 

  
 

Форма «Цінова пропозиція» подається на фірмовому бланку учасника у вигляді, наведеному 
нижче. Учасник може відступати від даної форми лише за умови, що вся інформація, 
зазначена у ній буде міститися у пропозиції учасника. 

 
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

на закупівлю:  
93.11.10-00.00 – Послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд (оренда льодового 

поля та прилеглих приміщень) 
ДКПП ДК-016-2010  

 
Інформація про учасника: 

Надати інформацію у довільній формі, яка містить відомості про учасника 
(найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефон, телефакс, 
електронна адреса (за наявності); банківські реквізити; відомостей про контактну особу 
(прізвище, ім’я, по батькові, телефон). 

 
№  
з/п Найменування послуги Одиниці 

виміру Кількість Ціна за од. без 
ПДВ, грн.  

Сума без ПДВ, 
грн. 

1.      

Разом без ПДВ:  

ПДВ:  

Всього з ПДВ:  

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою. 



ПРОЕКТ   ДОГОВОРУ №  
про закупівлю послуг за державні кошти 

м. Київ                «__» ______ 2016 року  
 

Громадська організація «Київська міська федерація хокею», в особі Президента 
КМФХ Вінницького Вячеслава Робертовича, що діє на підставі Статуту зареєстрованого 
Київським міським управлінням юстиції 07.12.2006 року, реєстраційний номер 0263-2006 Г.О. 
(далі - Замовник), з однієї сторони, та 
__________________________________________________________, в особі 
________________________________________________________, що діє на підставі 
_________________________________________, надалі – «Виконавець», з другої сторони, які 
разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами 
чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній 
пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей 
Договір (надалі – Договір) про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1. Виконавець зобов'язується у листопаді-грудні 2016 року надати Замовнику послуги, 

зазначені в п.п.1.2.-1.6. даного Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.  
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) послуг: 93.11.1. Послуги, пов’язані з 

використанням спортивних споруд (оренда льодового поля та прилеглих приміщень)  код 
згідно ДКПП 016-2010. 

1.3. Кількість послуг, що надається: 45 (Сорок  п’ять) годин, а саме: 
- 25.11.2016 року – 4,5 години (Чотири години 30 хвилин); 
- 26.11.2016 року – 9 годин (Дев’ять годин); 
- 27.11.2016 року – 9 годин (Дев’ять годин); 
- 10.12.2016 року – 9 годин (Дев’ять годин); 
- 11.12.2016 року – 4,5 години (Чотири години 30 хвилин); 
- 17.12.2016 року – 4,5 години (Чотири години 30 хвилин); 
- 18.12.2016 року – 4,5 години (Чотири години 30 хвилин). 

1.4. Послуги надаються для проведення Відкритого Чемпіонату м. Києва з хокею з 
шайбою, юнаки 2006 року народження. 

1.5. Місце надання послуг – місто Київ. 
1.6. Технічні та якісні вимоги до предмета договору: 

Льодове поле: 
- площа льодового поля - 56 х26м квадратних;  
- наявність бортів;  
- наявність відбійної планки та захисних екранів;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри в хокей;  
- льодове покриття, яке відповідає нормам та правилам для гри в хокей;   
- наявність воріт з двох сторін льодового поля;   
- наявність табло; 
- освітлення згідно чинного законодавства, норм та правил для гри в хокей; 
- наявність відповідних місць облаштування майданчика для проведення матчу (для 

суддівської бригади, осіб, тощо); 
Роздягальня для гравців: 

Кімната достатньої площі для розміщення офіційних представників команди і гравців, їх 
спорядження, устаткована лавками, туалетом і душем із гарячою водою.  
Роздягальня для суддів: 

Кімната достатньої площі для розміщення головного судді та суддівської бригади, їх 
спорядження, устаткована туалетом і душем із гарячою водою. 

Наявність пункту надання першої медичної допомоги. 
Наявність льодовідновлювальної машини. 

1.7. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків. 

 
2. Якість товарів, робіт чи послуг 



2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам 
передбаченим даним Договором, державним стандартам, що є чинними на території України 
для відповідної категорії послуг, та чинним законодавством України. 

 
3. Ціна договору 

3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. 
(______________________________), у тому числі: ПДВ (20%) _________ грн. 
(________________________) (ціна Договору визначається з урахуванням Податкового кодексу 
України).  

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
3.3. Вартість однієї години оренди льодового поля та прилеглих приміщень становить - 

_________грн. (_____________ гривень __ копійок), в тому числі ПДВ (20%) –______ грн. 
(____________ гривень __ копійок). 

 
4. Порядок здійснення оплати 

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: поетапної оплати Замовником наданих послуг. 
Оплата за послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд (оренда льодового поля та 
прилеглих приміщень) здійснюється Замовником на підставі акту наданих послуг, які Сторони 
складають та підписують в останній день надання послуг календарного місяця в якому такі 
послуги були надані або в останній день надання таких послуг, якщо такий останній день 
надання послуг припадає на інший день місяця, я в якому надавалась послуга. 

4.2. До рахунку на оплату послуг додається акт наданих послуг, які скріплені підписами 
уповноважених представників Сторін та печатками Сторін. 

4.3. Замовник зобов’язаний сплатити за надані послуги протягом чотирнадцяти 
банківських днів з моменту надання Виконавцем рахунку на оплату послуг та акту наданих 
послуг, складеного та підписаного у строки визначені п. 4.1. даного Договору, за умови 
наявності фактичного фінансування Замовника за рахунок коштів міського бюджету. 

 
5. Надання послуг 

5.1. Строк (термін) надання послуг: листопад - грудень 2016 року. 
5.2. Місце надання послуг: ___________________________________________________  
 

6. Права та обов'язки сторін 
6.1. Замовник зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги. 
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом наданих послуг. 
6.1.3. Проводити ігри згідно розкладу, визначеному Сторонами в Додатку № 1 до цього 

Договору. 
6.1.4. Суворо дотримуватись Правил пожежної безпеки, техніки безпеки, вимог охорони 

праці на льодовому полі та прилеглих приміщеннях. 
6.1.5. У випадку нанесення шкоди льодовому полю та прилеглим приміщенням 

внаслідок дій працівників та/або учасників змагань Замовника, на вимогу Виконавця скласти 
Акт та усунути нанесені ушкодження та відшкодувати нанесену шкоду протягом 5 (п’яти) 
календарних днів за власний рахунок, якщо обставини не вимагають негайного її усунення. 

6.1.6. Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання приміщень, 
що використовуються. 

6.1.7. Дотримуватись правил користування інженерно-технічними комунікаціями, що 
знаходяться у приміщеннях, що використовуються Замовником по даному Договору.  Замовник 
зобов’язаний негайно повідомляти Виконавця про будь-які перешкоди та пошкодження 
інженерно-технічних комунікацій у приміщеннях. 

6.1.8. Забезпечити безперешкодний доступ у використовувані приміщення представників 
Виконавця для перевірки їх використання у будь-який час. 

6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 

повідомивши про це його у строк за три робочих дня до запланованої дати розірвання 
Договору; 



6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором; 
6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору; 

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, 
підписів тощо). 

6.3. Виконавець зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором; 
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим п. 1.6. 

та  розділом 2 цього Договору. 
6.3.3. Здійснювати контроль за використанням приміщень, обладнання, інвентарю, 

додержанням правил пожежної безпеки, санітарної гігієни, екобезпеки, правил безпеки під час 
проведення спортивної роботи, а також, за знаходженням у всіх приміщеннях відвідувачів та 
проведення турнірів, чемпіонатів. 

6.3.4. Не допустити кількісного погіршення умов предмету договору, визначеного п.1.3. 
даного Договору, за виключенням випадків зменшення обсягів закупівлі та суми Договору в 
залежності від реального фінансування видатків Замовника.  

6.3.5. Не допустити якісного погіршення умов предмету договору, визначеного розділом 
1 та 2 даного Договору. 

6.3.6. Під час проведення ігор/змагань забезпечити функціонування пункту першої 
медичної допомоги.  

6.4. Виконавець має право: 
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги. 
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника. 
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за три робочих дня до 
запланованої дати розірвання Договору. 

6.5. Сторони мають право вносити зміни до Розкладу, який є Додатком №1 до даного 
Договору, шляхом підписання Додаткової угоди до даного Договору, але при умові дотримання 
п.1.3.,  п.3.1 та п.3.3. даного Договору. 

 
7. Відповідальність сторін 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за 
бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від ціни договору за кожен 
день прострочення виконання зобов’язань по даному Договору. 

7.3. При наявності фактичного фінансування за рахунок коштів міського бюджету, в разі 
порушення строків сплати за надані послуги, визначених умовами Договору більш ніж на 
десятть робочих дні, Замовник сплачує Виконавцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за 
кожен день прострочення виконання зобов’язань по даному Договору. 

7.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:  
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) послуг стягується штраф 

у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) послуг; 
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується штраф у розмірі п’яти 

відсотків вартості порушених зобов’язань. 
 

8. Обставини непереборної сили 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна тощо).  



8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж п’ять 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.  

 
9. Вирішення спорів 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 
їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.  

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку згідно чинного законодавства України. 

 
10. Строк дії договору 

10.1. Цей Договір набирає чинності з «__» _______ 2016 року і діє до 
«31» грудня 2016 року але в жодному випадку не припиняється до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору в частині розрахунків.  

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.  

10.3. Дія даного Договору може бути продовжена за згодою Сторін на строк, достатній 
для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 
відсотків суми, визначеної в даному Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в 
установленому порядку. 

 
11. Інші умови 

11.1. У разі настання наступних обставин Сторони зобов’язуються внести зміни до умов 
даного Договору та укласти відповідну Додаткову угоду: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 
товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі;  

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної у договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних 
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки 
фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної у договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, 
робіт і послуг); 

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких 
ставок; 

   7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі 
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. 

   8) зміни умов у зв’язку із застосуванням п.10.3 даного Договору. 
11.2. Сторони зобов’язуються своєчасно інформувати одна одну про всі зміни, які 

сталися в їх реквізитах, але не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні після виникнення таких 
змін. До письмового повідомлення Стороною про зміни своїх реквізитів, інша Сторона виконує 
умови Договору, керуючись реквізитами, вказаними в статті 13 цього Договору. 

 



12. Додатки до договору 
Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток №1 «Розклад ігор Відкритого 

Чемпіонату м. Києва з хокею з шайбою, юнаки 2006р.н. КМФХ на листопад - грудень 2016 
року». 

 
13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін 

Виконавець: Замовник: 
 ГО «Київська міська федерація хокею» 
 Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 

Фактична адреса: 04070, м. Київ,  
вул. Г.Сковороди, 1-В  
п/р  35433001048280  
в ГУДКСУ у м. Києві, код банку 820019  
Ідентифікаційний код 34795355 
Неприбуткова організація 
Тел. (044) 425-53-49, факс (044) 425-30-83 
 
Президент КМФХ 
 
 ________________ В.Р. Вінницький 



Додаток № 1  
до Договору № ФХ-16-__ про закупівлю 

послуг за державні кошти від «__» ______ 2016 року 
 
 

 
        «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 

            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
ГО «Київська міська федерація хокею» 
 
Президент КМФХ 
 
____________________ В.Р. Вінницький 
«____» _________________ 2016 року 

 
 

РОЗКЛАД 
ігор Відкритого Чемпіонату м. Києва з хокею з шайбою, юнаки 2006 р.н. КМФХ  

на листопад – грудень 2016 року 
 

На період з 25 листопада 2016 року до 18 грудня 2016 року ігри Відкритого Чемпіонату 
м. Києва з хокею з шайбою, юнаки 2006 р.н. проводяться за наступним розкладом: 

 
ЛИСТОПАД   2016 РОКУ 

Дата Час проведення гри Тривалість 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

25.11.2016 (пт.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 25.11.2016р. 4 години 30 хвилин 

 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

26.11.2016 (сб.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 26.11.2016р. 9 годин 00 хвилин 

 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

27.11.206 (нд.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 27.11.2016р. 9 годин 00 хвилин 

ВСЬОГО ЗА ЛИСТОПАД  2016 РОКУ 22 годин 30 хвилин 
  

ГРУДЕНЬ  2016 РОКУ 
Дата Час проведення гри Тривалість 

 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

10.12.2016 (сб.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 10.12.2016р. 9 годин 00 хвилин 

 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

11.12.2016 (нд.) 

 1 год. 30 хв. 



Всього 11.12.2016р. 4 години 30 хвилин 
 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

17.12.2016 (сб.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 17.12.2016р. 4 години 30 хвилин 

 1 год. 30 хв. 
 1 год. 30 хв. 

18.12.2016 (нд.) 

 1 год. 30 хв. 
Всього 18.12.2016р. 4 години 30 хвилин 

ВСЬОГО ЗА ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ 22 годин 30 хвилин 
 
Всього в Розкладі ігор Відкритого Чемпіонату м. Києва з хокею з шайбою, юнаки 2006 

р.н. в період з 25 листопада 2016 року по 18 грудня 2016 року 45 год. 00 хв. (Сорок п’ять годин 
00 хвилин). 
  
 


