
   
   Додаток 2 до наказу 

   
від 24.12.2008 
№ 5016 

    

   ЗАТВЕРДЖУЮ 

   Заступник Міністра 

    

   _______________ М.В. Дутчак 

    

Перелік баз, 

на яких буде проводитися підготовка спортсменів-кандидатів  

на участь в ХХІ зимових Олімпійських іграх 2010 року в м. Ванкувер (Канада)  

    

    

Назва об'єкту Ремонт та реконструкція Інвентар та обладнання 
№ 

Види спорту Перелік робіт Перелік обладнання 

Головні бази централізованої підготовки 

1 
ЦЗОВС "Тисовець" 
м. Сколе 

реконструкція біатлонного стрільбища 
снігоутворювальний комплекс, ретрак із 
підвісним обладнанням 

  
реконструкція акробатичного, могульного 
комплексів 

придбання комп'ютерного 
обладнання "старт-фініш"  
сітчаного огородження (500м) 
придбання суддівського табло 

  

Види спорту: 
біатлон, лижні гонки, 
стрибки на лижах з 
трампліна, лижне  
двоборство, фрістайл, 
гірськолижний спорт, 
сноубординг 

будівництво котеджу для 
проживання збірних команд  
України 

обладнання залу для 
акробатичних стрибків 
(батут, лонжії) 

2 
НСБ "Заросляк" 
с. Ворохта 

Профілювання та вирівняння середньої 
частини канатної дороги до єдиної висоти. 
Продовжити довжину розгону на 15-20 м з 
фрістайлу. 

обладнання для побудови та  
обслуговування  акробатичного схилу з 
фрістайлу:  

  
Види спорту: 
біатлон, лижні гонки, 
фрістайл 

Побудувати гараж для 
ретраку.                                                         
Відкрити медпункт та укомплектувати 
медперсоналом.  

 снігоприбиральна машина"Шнек", возики 
для перевезення снігу, робочий інвентар 
для побудови акробатичних трамплінів. 

    
Встановити сітчане огородження для безпеки 
на бокові бетонні огородження 
акробатичного схилу у зоні приземлення. 

снігоутворювальний комплекс 

    
реконструкція і профілювання  лижних трас 
та комплексу снігоутворювання 

обладнання спортивного залу 
батутами та лонжами для 
акробатичних стрибків 

    капітальний ремонт готелю придбання тренажерів 

3 
ЛТК "Крижинка" 
м. Київ 

заміна 
льодонаморожувального  
устаткування 

придбання обладнання для облаштування 
тренажерного залу 

  
Види спорту: 
фігурне катання, 
хокей, шорт-трек  

придбання льодонаморожувального 
обладнання 

      придбання захисних матів 



4 
ДЮУСЦ профспілок 
"Авангард", м. Київ 

технологічний ремонт 
льодонаморожувального обладнання 

  

  
Види спорту: 
хокей, фігурне 
катання   

  

Бази для підготовки на місцях 

1 
НСБ "Кременець" 
м. Кременець 

будівництво стартового та фінішного 
будинків 

  

  
Види спорту: 
санний спорт   

  

2 
НСБ "Авангард"  
с. Ворохта 

ремонт комплексу трамплінів 
придбання штучного покриття на 
трампліни К-90 та К-75 

  

Види спорту: 
стрибки на лижах з 
трампліна, лижне  
двоборство 

  

придбання вимірювача швидкості 

3 
Палац спорту СК 
"Метеор" 
м. Дніпропетровськ 

заміна технологічного устаткування 
придбання льодонаморожувального 
обладнання 

  
Види спорту: 
фігурне катання   

  

4 
НСБ "Динамо" 
м. Суми 

продовження будівництва та реконструкція 
 лижоролерної траси 

снігоутворювальний комплекс 

  
Види спорту: 
біатлон, лижні гонки 

будівництво суддівського павільйону   

5 
ПНЗ СДЮШОР 
зимових видів спорту 
м. Чернігів 

капітальний ремонт спортивного 
залу                                          
реконструкція стрільбища 

ретрак                                                       
снігоутворювальний комплекс 

  
Види спорту: 
біатлон, лижні гонки 

будівництво суддівського павільйону тренажерний комплекс 

    
  

придбання суддівського 
обладнання 

6 
ОСК "Темп" 
м. Харків 

будівництво готелю                                   
будівництво стрільбища 

придбання комп"ютерного 
обладнання "старт-фініш"  

  
Види спорту: 
біатлон, лижні гонки 

будівництво лижоролерної траси 
  

7 
НСБ "Закарпаття" 
м. Берегове 

заміна штучного покриття 
обладнання спортивного залу 
спеціальними тренажерами 

  
Види спорту: 
фрістайл 
(акробатика) 

  
придбання спеціального покриття 
для гори розгону трампліна 
з фрістайлу 

8 
СК "Протасів яр" 
м. Київ 

  придбання снігогенератора 

  

Види спорту: 
гірськолижний спорт, 
сноубординг, 
фрістайл (могул) 

    

9 

Водна станція 
"Спартак", 
м. Миколаїв 
(літня підготовка) 

реконструкція трампліну 
придбання спеціального покриття 
для гори розгону трампліна 
з фрістайлу 

  
Види спорту: 
фрістайл 
(акробатика) 

  обладнання спортивного залу 



10 
ЛТК СДЮШОР 
м. Харків 

технологічний ремонт обладнання придбання захисних матів 

  
Види спорту: 
фігурне катання, 
хокей, шорт-трек 

  
придбання льодоприбирального 
комбайну 

11 
ЛТК "Крижинка" 
м. Одеса 

  придбання льодоприбирального комбайну 

  
Види спорту: 
фігурне катання, 
хокей, шорт-трек 

    

12 
Комплекс трамплінів  
м. Кременець 

встановлення підйомника 
придбання штучного покриття на 
трампліни К-40 та К-15 

  

Види спорту: 
стрибки на лижах з 
трампліна, лижне 
двоборство 

  придбання підйомника 

  
 
 


