


 
Додаток 1 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 
 

        Умови, які сприяють тренуванням, проведенням змагань учнів-
спортсменів, займатися загально-фізичною підготовкою для досягнення 
високих результатів з хокею з шайбою різних рівнів, це: 
Технічні умови: 

1. Час проведення навчально-тренувального процесу : 
Понеділок-неділя (ранковий, денний та вечірній час) 
*Цей період часу є найкращим для якісного засвоєння навичок хокейної 
майстерності для учнів ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» та проведення 
різноманітних турнірів з хокею з шайбою  різних рівнів. Враховуючи 
навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, 
регламент проведення змагань Федерації хокею України та Федерації 
хокею міста Києва. 
 

2. Строк надання спортивно-оздоровчих послуг : 
Місяці : вересень –грудень  2018 р.     
 

3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі : 
Вересень 2018р. – 137год. 
Жовтень 2018р.-139 год. 
Листопад 2018р. – 139год. 
Грудень 2018р. – 139год.   

*розклад занять на місяць складається згідно навчально-тренувального 
процесу     ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ». 
 

4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати 
таким технічним вимогам: 

-  Площа льодового поля яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою», 
та не менше -  26х56 кв. м; 

- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
-     наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 

    -    льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
   -    наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм 
та правил ДБН    для гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
   -  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон – для акустичного 
благоустрою льодового катка та проведення матчів хокею з шайбою; 



 -   наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
 -  наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
 -   роздягальні для команд 3-4, а саме : 
    кімнати для розміщення офіційних представників команд, гравців, їх 
екіпіровки,       устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною 
водою;   

- санітарні приміщення – 2; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льодового поля. 
 
Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, 
якісним та кількісним характеристикам надавати у довільній формі 
пояснювальної записки. 
 

 
   

 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


