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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Технічні вимоги та умови , які необхідні для надання спортивно-оздоровчих послуг 

льодового  майданчика та прилеглих приміщеньдля проведення учбово-тренувальної 

роботи ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ»: 

 

 

1. Місце надання послуг : 

Україна , Київська область, м. Біла Церква , вул. Мазепи,89. 

 

 

2. Термін надання послуги: 

з 05 серпня по 25 серпня 2019 року  ( згідно до затвердженого розкладу занять учнів ) 

 

 

3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі : 

Всього – 85 годин послуг . 

 

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 

30x60 м. кв. ; 

- 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) ; 

- роздягальні для команд, а саме: 

кімнати для розміщення гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з 

гарячою водою та холодною водою; 

- санітарні приміщення – 2; 

- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 

- наявність льодовідновлювальної машини; 

- інші технічні приміщення. 

 

 

Директор товариства 
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ДОВІДКА 

 

Товариство з обмеженою відповідальністью «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ» повідомляє 

наступні відомості про юридичну особу-Учасника: 

 

а)  02000, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1,  телефон (телефон для контактів, 

факс) +380 (67) 406 92 00, електронна адреса:katoklp@gmail.com  

      б) Директор Шолохман Аліна Валеріївна 

в)  Рахунок 26000052655646 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711 

г) код ЄДРПОУ: 42402479 

 

 

Директор товариства 

з обмеженою відповідальністю  

«ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»                                                  А.В. Шолохман 

 

 

 

 

 




