
Оголошення про проведення відкритого тендеру закупівель товарів та 

послуг, фінансування (співфінансування) для переможців відбору серед 

аматорських футбольних клубів за проектом 

 «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів» 

 

 

 Асоціація аматорського футболу України оголошує про проведення 

відкритого тендеру закупівель товарів та послуг, фінансування                           

(співфінансування)  для реалізації проектів переможців відбору серед 

аматорських футбольних клубів за проектом «11х11 чемпіонів. Футбол 

заради розвитку молоді та регіонів». 

Кожна комерційна пропозиція повинна містити наступну обов’язкову 

інформацію: 

- найменування та місце реєстрації суб’єкта; 

- копія документа, що засвідчує офіційну реєстрацію суб’єкта 

господарювання (свідоцтво, виписка, витяг тощо); 

- зазначення того, що дана пропозиція стосується реалізації проекту у 

відповідному місті відповідного регіону.  

- копія документу, що засвідчує технічні характеристики.  

Тендерні пропозиції мають містити опис пропонованих товарів і послуг 

та цінові пропозиції. 

 Терміни постачання товарів та виконання робіт повинні задовольнити 

вимоги проекту «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та 

регіонів» щодо кінцевої дати реалізації проектів - 31 травня 2019 року. 

 Участь у відборі можуть приймати всі зацікавлені суб’єкти 

господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які 

здійснюють господарську діяльність на території України (окрім тимчасово 

окупованих територій ОРДЛО та АР Крим). 

 Комерційна пропозиція оформлюється в довільній формі та 

надсилається на адресу Асоціації аматорського футболу не пізніше 17:00 год. 

8 квітня 2019 року. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список і характеристики потреб для реалізації проектів клубів: 

 

I. Для ФК «Тірас» м. Ямпіль Вінницької обл.: 

- постачання штучної трави для футбольного майданчика 42 х 21 м. та 

роботи з облаштування майданчика; 
 

Технічні характеристики трави 

1. Технічні вимоги до синтетичного покриття: 

1.1. Ворс: 100% поліетилен, стійкий до зношування, перепадів температури                   

(від – 40 до + 70), ультрафіолетового випромінювання; 

1.2. Питома вага: не менше 12000 Dtex, 6 кінцівок у пучку; 

1.3. Товщина ворсу: не менше 320 мікрон; 

1.4. Тип ворсу: моноекструдований монофіламент; 

1.5. Вага ворсу: не менше 800 гр./м²; 

1.6. Колір ворсу – комбінація двох відтінків зеленого; 

1.7. Метод нанесення ворсу: тафтинг, ворс прямий, прошивка зигзагом; 

1.8. Висота ворсу: не менше 38 мм;  

1.9. Кількість пучків: не менше ніж 8300 на м²; 

1.10. Підкладка: поліпропіленова, вага не менше ніж 210 гр./м², оброблена 

латексом. 

1.11. Структура підкладки – подвійний шар зшитий і посилений; 

1.12. Загальна вага підкладки з латексом: не менше ніж  900 гр./м²; 

1.13. Загальна вага покриття штучна трава – не менше ніж 1900 гр./м²; 

1.14. Пропускна здатність води через покриття – 360 мм/годину; 

1.15. Штучна трава має відповідати стандартам ФІФА для футбольних трав від 

2015 р. (обов'язковими до виконання з 01.01.2017р) і мати дослідження на 

зносостійкість методом "Lisport XL циклів". Ці дослідження повинні 

підтверджуватися висновком  незалежної європейської лабораторії акредитованої  

ФІФА, та має підтвердити проходження штучною травою не менш 60.000 XL 

циклів. Висновок незалежної лабораторії учасники надають в складі тендерної 

пропозиції. 

1.16. Штучна трава має бути вироблена з волокна, що є безпечним для дітей. За для 

чого потрібно надати в складі тендерної пропозиції висновок незалежної 

сертифікованої лабораторії з дослідження на безпечну допустиму норму фталатів, 

та інших важких металів або їх з'єднань у волокні. 

1.17. Всі сертифікати, видані міжнародними інституціями, повинні мати переклад 

на українську мову. 

1.18. Гарантійний термін експлуатації штучного покриття не менше 5 років. 

1.19. Клей для склеювання рулонів і вклеювання розмітки – поліуретановий 2-х 

компонентний, згідно рекомендацій заводу – виробника штучної трави. 

2. З'єднувальна стрічка – згідно рекомендацій заводу – виробника штучної 

трави. 

3. Вимоги та основні характеристики матеріалів для заповнення поверхні 

покриття: 

3.1. Влаштування нижнього шару засипки штучної трави здійснити промитим та 

висушеним кварцовим піском – згідно рекомендацій заводу – виробника штучної 

трави, але  не менше ніж – 19-20 кг/м2. 

3.2.Влаштування верхнього шару засипки штучної трави здійснити гумовою 

крихтою діаметром 1-3мм – згідно рекомендацій заводу – виробника штучної 

трави, але не менше ніж – 5-6 кг/м2. 



4. Для монтажу штучної трави повинна використовуватись спеціалізована 

техніка для розкрою килимів синтетичного покриття, нанесення клею, врізання 

розмітки, внесення наповнювачів. 

Інші роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та партнерів. 

 

 

II. Для ФК «Єврошпон-Смига» смт. Смига Дубенського району 

Рівненської обл.: 

Постачання футбольних воріт ( з доставкою): 
- Ворота футбольні 7320х2440 мм. (FIFA алюміній), рама воріт з овального 

алюмінієвого профілю 120 x 100 мм, покриті лаковою білою фарбою, поперечки і стійки 

з'єднані спеціально сконструйованим кріпленням, фіксатори сітки, виготовлені з пластику 

високої міцності, стійкого до атмосферних впливів, всі сталеві з'єднувальні елементи воріт 

мають мати захисні гальванічні покриття, до складу комплекту має входити: рама воріт, 

щогли, витяжні сталеві труби 76 мм, нижня рама сітки воріт, втулки алюмінієві з 

кришками, втулки і кришки для монтажу. 

- Ворота футбольні 5000х2440 мм. (алюміній, переносні), рама воріт з овального 

профілю 120 x100 мм анодованого алюмінію. Поперечки і стійки з'єднані спеціально 

сконструйованими кріпленнями, кронштейни сітки і з'єднувачі воріт виготовлені з 

анодованих алюмінієвих труб. Фіксатори сітки, виготовлені з пластику високої міцності, 

стійкого до атмосферних впливів, сталеві з'єднувальні елементи воріт із захисним 

гальванічним покриттям, до складу комплекту має входити рама воріт, кронштейни, сітки 

і кріплення воріт – 4 шт.; 

- сітка на ворота футбольні 7,32 х 2,44 м. (PP 4,5 мм, комірка 10x10 см, форма 

комірки квадрат)– 2 шт.; 

- сітка на ворота футбольні 5 х 2 м. (PP 4,5 мм, комірка 10x10 см, форма комірки 

квадрат) – 4 шт.; 

 

 

III. Для ГО ФК «Черкащина – Академія» с. Білозір’я Черкаського 

району Черкаської обл. : 
- демонтаж існуючого покриття підлоги, улаштування основи, монтаж спортивної 

штучної трави в кімнаті фізичної культури 22 х 12 м. для занять футболом з дітьми 

дошкільного віку та встановлення міні-футбольних воріт(2 шт.). роботи з облаштування 

майданчика; 

Постачання тренажерів:                             - 

фітнес-станція Стимул SТ 010 InterAtletika, тип – багатофункційні, вид – мультистанція, 

клас - фітнес-клас, максимальне навантаження - 150 кг., розміри - 182 х 105 x 206 см. – 1 

шт.; 

  - тренажер жим ногами ST-202, тип - силовий тренажер, максимальна вага блоків - 

400 кг., вага користувача - до 150 кг., габарити - 145х221х100 см. – 1 шт.; 

- велотренажер HouseFit HB-8145HP, тип – вертикальний, система навантаження – 

магнітна, максимальна вага користувача - 130 кг., кількість рівнів навантаження – 8, - 1 

шт. 

Постачання обладнання для методичної кімнати:  

- планшет тренерський, розмір: 42х28,5см., в наборі: фішки і маркер с губкою – 6 

шт.; 

- макет футбольного поля, розмір: 90х60см. ., в наборі: фішки і маркер с губкою – 1 

шт.; 

- макет футзального поля, розмір: 90х60см. ., в наборі: фішки і маркер с губкою – 1 

шт.; 



- проектор: фізичний дозвіл - 800x480, підтримуваний дозвіл - до 1920x1080, рівень 

контрасту - 1000: 1, співвідношення сторін зображення - 16: 9, діагональ екрану, м (хв - 

макс) - 0.91 - 2.54, категорія – портативний, інтерфейси і відеосигнали - HDMI, VGA, USB, 

AV, аудіо вихід для навушників – 1 шт.; 

- ноутбук: Lenovo, діагональ екрану - 17.3'' (1920x1080) Full HD, процесор - чотири 

ядерний Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц), обсяг оперативної пам'яті - 8 ГБ, операційна 

система – DOS – 1 шт.; 

- відеокамера: цифрова відеокамера Sony, дозвіл запису - Full HD, формат запису 

даних - AVCHD / MP4, носій для відеозапису (основний) – Flash, режим - 16:9, режими 

запису - 1080 / 50p, кількість пікселів – 2510000, максимальна діафрагма - F1.8-F4.0, ручне 

фокусування, стабілізатор зображення – оптичний, відео / аудіо виходи - HDMI, 

навушники, роз’їм USB, підтримка карт пам'яті - SD (SDHC, SDXC), MS Duo – 1 шт.; 

- екран проекційний: співвідношення сторін - 4:3, розмір - 203 x 153 см, тип – 

настінні – 1 шт.; 

- модуль пам'ятi Miсro-SDXC TransFlash Memory Card 128GB SanDisk (c SD 

адаптером) class 10 UHS-I U3 A2 Extreme Pro : тип карти пам'яті – SD, обсяг пам'яті - 

128 ГБ – 1 шт. 
 

 

IV. Для ФК «Нафтовик-Долина» м. Долина Івано-Франківської обл. : 

-  товарно-матеріальні цінності для забезпечення нічного 

освітлення футбольних полів (згідно специфікації товарно-матеріальних 

цінностей , що додається): 
 

1. Прожектор LED (діапазон потужності 150-200W, світловий потік 20000 лм) на 

кронштейні для кріплення до металевої опори - 22 шт. Для зовнішнього застосування; 

2. Прожектор LED (діапазон потужності 150-200W, світловий потік 20000 лм) на 

кронштейні для кріплення до стіни - 6 шт. Для внутрішнього застосування.; 

3. Опора металева на закладній деталі (h=8м) з кронштейном для кріплення 

прожекторів -8 шт.; 

4. Кабель СІП 4х10 - 350 м.п.; 

5. Кабель ВВГнг 4х2,5 - 150 м.п.; 

6. Щит освітлення в зборі АВВ - 2 шт.;   

7. Клемна коробка - 6 шт.; 

8. Проколюючий перехідний затискач 10х2,5 - 44 шт.;  

9. Натяжний затискач - 2 шт.; 

10. Підвісний затискач - 11 шт.; 

11. Кабель канал для кабелю ВВГнг 4х2,5 -50 м.п.. 

Роботи з монтажу системи освітлення будуть проводитися окремо, за кошти 

міського бюджету м. Долина. Перевагою при оцінюванні будуть користуватись суб’єкти 

господарювання, які запропонують надання на безкоштовній основі послуг з                        

шефмонтажу обладнання (присутність спеціаліста під час проведення монтажних робіт та 

налаштування системи). 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Для Сокирянської ДЮСШ «Колос» м. Сокиряни Чернівецької обл.: 
 

- облаштування футбольного майданчика зі штучним покриттям:  
 

постачання комплектуючих матеріалів для футбольного майданчика та штучної 

трави для футболу «Філдтурф ХМ7, 40 мм» (730 кв.м); 

Ключові показники: мононитка,  Dtex : 13,300,  товщина : 360 µ,  ширина: 1 mm, 

 7 Plys, висока кількість філаментів та покриття поверхні, щільний природний вигляд. 

інші роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та партнерів. 

 

 

VI. Для Веселівської ДЮСШ смт. Веселе Запорізької обл.: 

- постачання необхідного обладнання, роботи з будівництва та 

облаштування футбольного майданчика зі штучною травою: 
 

Технічні характеристики трави: 

призначення : футбол (стандарт), ворс: поліетилен, монофіламент, січення – С-

профіль, матеріал: початкова під ложка – 100% поліпропілен, вторинна під ложка SBR 

Latex, поперечний переріз 5/8" = 15,875 mm (відстань між стежками) колір світло-зелений 

/темно-зелений, лінійна платність ворса (прямий) (dtex)12.000/6± 10%, ширина ворса 

(mm)1,3 ± 10%, товщина ворсу (стінка) (µm)210 ±10%, товщина ворсу (загальна) (µm)400± 

10%, вага ворсу (g/m²)904± 10%, кількість стібків на 10 cm (довжина)(-/10cm)13± 10%, 

кількість стібків в m²8.189± 10%, кількість ворсинок в m²98.268± 10%, висота ворсу 

(mm)40± 5%, вага m² основної під ложки (g/m²) 170± 10%, вага m² фіксуючого шару 

(g/m²)950± 10%, загальна вага (g/m²)2.024± 10%, опір до відриву ворсу (N)˃ 30,                   

УФ стабілізація (QUV - lamp A)[h]3.000.   

Інші роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та партнерів. 

 

 

VII. Для ФК «Трубіж» с. Коржі Баришівського р-ну Київської обл.: 
 

Постачання і встановлення автоматичного поливу: 
 

- система автоматичного поливу Hunter футбольного поля 105 х 65 м., 

водопостачання із свердловини (свердловина і насос), магістральний трубопровід по 

периметру футбольного поля з гідрантами – 6 шт., дощуватель Hunter серії Industrial, 

автоматика Hunter, одна шафа управління на все поле, труби для води, розраховані на тиск 

не менше 10 бар., чотири зливні дренажні колодязі з можливістю часткового відсічення 

магістралі, енергопостачання (1 х 230В-фаза). 

 

 

VIII. Для ФК «Тростянець» на базі СК «Академія спорту»                             

м. Тростянець Сумської обл. : 

- постачання футбольної екіпіровки («Joma», чорно-зелений колір) та 

інвентарю: 
- кросівки, склад: верх-нейлон, синтетичний нубук; підкладка-текстиль; 

підошва-гума, етилен вінілацетат – 20 шт.( розмір: 40-2шт., 41-3 шт., 42-4шт.,                  

43-8шт., 44-1шт., 46-2шт.); 

- сумки футбольні: спортивна сумка виготовлена з міцного високоякісного 

матеріалу, що відрізняється високою зносостійкістю, велика сумка з подвійним 

дном, для спортивного інвентарю та спортивного одягу, має ремінь через плече, 



ремені для перенесення в руці для більшої зручності, склад 100% поліестер –            

40 шт.; 

- тренувальні футболки: тренувальна футболка має комір виконаний гумкою 

з бавовни і лайкри, з внутрішньої сторони оброблений тасьмою, склад 100% 

бавовна  – 125 шт. (розмір 2XS-30 шт., XS -30 шт. , S - 30 шт., M - 30 шт., L- 5 шт.) ; 

- медичні сумки: спортивна аптечка великої місткості для зберігання 

незамінних предметів для надання першої медичної допомоги, матеріал                    

100% поліестер – 2 шт.; 

- тренувальні костюми дитячі: спортивний костюм з куртки і брюк. Куртка 

має блискавку по центру, а також кишені і еластичні гумки на манжетах і 

нижньому краї для оптимальної підгонки по фігурі. Штани відрізняються поясом 

на гумці з внутрішнім регулювальним шнурком для зручності, а також мають 

кишені і еластичні манжети, склад 100% поліестер – 80 шт. (розмір 2XS-20шт., XS -

20 шт. , S - 20 шт., M - 20 шт.);  

- тренерські планшети:  розмір: 42х28,5см., в наборі: фішки і маркер с 

губкою – 5 шт.;  

- футбольні м’ячі призначені для офіційних змагань і регулярних тренувань, 

з безшовними термічно склеєними панелями має високу міцність, прекрасно 

зберігає форму, не поглинає вологу і має точну траєкторію польоту, камера і 

підкладка виконані з високотехнологічних матеріалів, для гри найвищого рівня,  

поверхня м'яча має рельєфну структуру і спеціальні канавки, FIFA QUALITY PRO – 

розмір 5 -16 шт. 

Постачання футбольних воріт з доставкою: 

- футбольні ворота переносні 7,32 х 2,44 м . Овальний алюмінієвий профіль: 

100x120 мм (посилений), стійки воріт кріпляться до основи за допомогою штифтів 

(натуральна трава), тарілок (зали) або вагами (штучна трава і бетон), кріплення 

сітки до рами: за допомогою гачків з штучного матеріалу (гачки в комплекті). Згода 

з положеннями ФІФА. Сертифікат.  – 2 шт.; 

- футбольні ворота дитячі 1800х1300 мм (з сіткою) виготовлені з металу з 

нанесенням полімерно-порошкового покриття білого кольору – 2 шт.; 

- футбольні ворота дитячі 1200х800 мм (з сіткою) (підліткові), розбірні 

виготовлені з металу з нанесенням полімерно-порошкового покриття білого 

кольору - 2 шт.; 

- сітка на ворота футбольні 7,32 х 2,44 м (2 шт., PP 4,5 мм, комірка 10x10 см, 

форма комірки квадрат).  

 

 

IX. Для Кобеляцької ДЮСШ м. Кобеляки Полтавської обл.: 

 

Постачання обладнання, модульні трибуни та облаштування 

спортивного майданчика : 
- трибуна трьохрівнева на 30 місць — 3 шт.; 

- навіс для трьохрівневої трибуни — 3 шт.;  

- плитка тротуарна ―Старе місто‖ - 90 м.кв.;   

- бордюр — 136 шт.;   

- огорожа майданчика, в складі: 

  а.) стовпчик 80*40*3 — 72 м. пог.; 

  б.) секція огорожі з полімерним покриттям ―Заграда спорт‖ - 22 шт..  

Інші роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та партнерів. 

 
 
 



X. Для ФК «Зірка Лінці» с. Кибляри Ужгородського р-ну Закарпатської 

обл. : 

Проведення робіт з реконструкції футбольного поля: 
- завезення піску, торфу,  розподілення по території  футбольного поля розміром  

105 х 65 м., планування, катка основи футбольного поля, перемішування за 

допомогою фрези верхнього слою,  фінішне планування, посів футбольного 

поля (насіння Спортпрофі)  та внесення мінеральних добрив (комплексні 

мінеральні добрива пролонгованої дії; 

- поставка та монтаж футбольних воріт 7320х2440 мм. (FIFA алюміній), рама 

воріт з овального алюмінієвого профілю 120 x 100 мм, покриті лаковою білою 

фарбою, поперечки і стійки з'єднані спеціально сконструйованим кріпленням, 

фіксатори сітки, виготовлені з пластику високої міцності, стійкого до 

атмосферних впливів, всі сталеві з'єднувальні елементи воріт мають мати 

захисні гальванічні покриття, до складу комплекту має входити: рама воріт, 

щогли, витяжні сталеві труби 76 мм, нижня рама сітки воріт, втулки алюмінієві 

з кришками, втулки і кришки для монтажу, сітка на ворота футбольні 7,32 х 

2,44 м. (PP 3,5 мм, комірка 15x15 см, форма комірки квадрат) – 2 шт.  
 

 

XI. Для ФК «Січ» с. Заболотці Бродівського р-ну Львівської обл.: 
 

Постачання необхідних матеріалів для проведення реконструкції 

стадіону (з доставкою): 
- постачання огорожі стадіону: сітка плетена з ПВХ покриттям 3,0х50 1,50х10м - 

300 кв. м. Секційна огорожа з ребрами жорсткості: колір чорний секція огорожі (3) 2,5х1,5 

цп- 80шт., колір жовтий секція огорожі (3) 2,5х1,5 цп - 80шт.;                                                          

- труба проф. 50*50*3 - 300м.п., труба проф. 50*50*2 - 520м.п., труба проф.. 

50*25*2 - 90м.п. труба проф. 40*20*2- 70 м.п., лист ПВЛ 406 1000х2000 – 2 шт., 

профнастил С-8 0,40мм 1200х2000, RAL 9003, круг відрізний 125х1,2х22,23 – 20 шт., 

електроди АНО Арсенал 3 мм. (упаковка 2,5 кг) – 4 шт.;  

- постачання пластикових крісел - 100 шт.  (матеріал: сополімер поліпропілену, 

стійкий до ультрафіолетового впливу, морозу та горіння, з високою подвійною спинкою, 

стійке до пошкоджень, постачається з 2 (двома) заглушками, що закривають отвори для 

кріплення, отвір для стікання води та номерна табличка. Антивандальне, з трьох-точковою 

системою кріплення. Розміри: ширина 43 см, висота спинки 32,5 см, глибина 39,5 см.; 

- постачання гідросферу, постачання водо нагрівного насосу; 

- постачання матеріалів для будівництва душових кімнат, бойлеру, труби для 

підведення води до роздягальні: блок стiновий  19*19*39 – 200 шт., цемент м400 25кг –    

50 мішків, клей для плитки Єврозіт Єс11 25кг – 4 шт., ґрунтова 50кг., емаль чорна 50кг., 

плитка на підлогу 2.5м.кв., плита на стіну 12 м.кв., кільце 2 шт., люк каналізаційний 2 шт., 

труба каналізаційна діам.50 -  3м.   

- постачання трактору для газонокосіння: Dolmar TM-92.14 H. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 Тендерні пропозиції необхідно подати до 17.00 год. кінця дня 8 квітня 

2019 року на електронну адресу info@aafu.org.ua та у запечатаному конверті 

з позначкою «тендер» на фірмовому бланку компанії з підписом та мокрою 

печаткою (за відсутності бланка необхідно вказати реквізити компанії) на 

адресу Асоціації аматорського футболу України: 01133, м. Київ, провул. 

Лабораторний, 7-А, кім. 214, Будинок футболу, Асоціація аматорського 

футболу України. 

 Порядок та спосіб оплати: безготівковий розрахунок на підставі 

укладеного 3-стороннього договору: 30% авансовий платіж, 60% після 

фактичної поставки, 10% після монтажу обладнання (доставки відповідної 

продукції, проведення відповідних робіт), але не раніше ніж в період з 1 по 

10 червня 2019 року. 

 Засідання тендерної комісії з оцінювання тендерних пропозицій та 

визначення переможців тендеру відбудеться 9 квітня 2019 р. о 14:00 та буде 

зафіксоване відповідним протоколом. 

 Контактна особа з питань проведення тендеру – Каденко Олександр 

Валентинович, a.kadenko@aafu.org.ua. 
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