2019

Aquatic Sport
Ukraine
Програма
з будівництва плавальних басейнів
федерації плавання України

Володимир Шумілін,
Перший віце-президент федерації плавання України,
Експерт в проектуванні, будівництві спортивних споруд.

Андрій Недоступ,
Віце-президент федерації плавання України,
Експерт в управлінні спортивних споруд.

1

Зміст
Загальні положення

2

Мета програми

3

Структура управління водними видами спорту

4

Які басейни потрібні українським містам

6

Змагання в басейні і маркетинг

7

Плавальний басейн - громадський центр

8

Мультиспортивні водні комплекси

9

Функції і споживачі

10

Умови для роботи тренерів

11

Умови державного фінансування будівництва муніципальних басейнів

11

Правове регулювання будівництва басейнів за бюджетні кошти
Сезонні плавальні басейни

12

Реєстр змагань і стандарти проведення змагань з плавання на території України

13

Стандарти проведення змагань з плавання під егідою ФПУ

13

Національний класифікатор спортивних басейнів України

19

Рекомендації з управління спортивними басейнами. Правове регулювання процесами
управління басейнів комунальною форми власності
Стандарти FINA для спортивних басейнів
Бюджет програми ASU і план будівництва

21
55

61

Додаток 1.1

62

Додаток 1.2

63

Додаток 1.3

64

Додаток 1.4

65

2

Додаток 1.5

66

Додаток 2

67

Додаток 3

68

Додаток 4.1

69

Додаток 4.2

70

Додаток 4.3

71

Додаток 4.4

72
Загальні положення

Про програму Aquatic Sport Ukraine (ASU)
Програма Aquatic Sport Ukraine (ASU) розроблена федерацією плавання України (ФПУ) за
підтримки міжнародної федерації плавання (FINA).
Стандарти програми Aquatic Sport Ukraine розроблені на основі правил проведення змагань
від міжнародної федерації плавання (FINA), а також вимог FINA до басейнів для проведення
змагань.
Положення програми Aquatic Sport Ukraine розроблені з метою імплементації її основних
положень в законодавчі акти щодо планування капіталовкладень в будівництво водноспортивних об‘єктів в установленому законом порядку, а також імплементації правил і
принципів цієї програми в законодавство з регулювання містобудівельної діяльності як
спеціалізованого додатку до державних будівельних норм і правил (ДБН В.2.2-13: 2003
"Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»), що використовуються в процесі
будівництві спортивних плавальних басейнів на території України.
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Мета програми
Спорт в світі існує і розвивається за єдиними правилами. Програма Aquatic Sport
Ukraine - це програма гармонійної інтеграції водних видів спорту, інфраструктури
водних видів спорту міст України в світове співтовариство Aquatic.
Програма Aquatic Sport Ukraine, яка запроваджується федерацією плавання України,
має наступну мету:
1. Розповсюдження географії проведення національних і міжнародних змагань з
водних видів спорту на всі регіони України;
2. Створення фінансово стійких спортивних об'єктів;
3. Використання потенціалу міжнародної федерації плавання (FINA) у створенні
сучасної інфраструктури плавання шляхом проведення змагань;
4. Забезпечення доступності послуг плавальних басейнів для жителів міст України.
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Структура управління водними видами спорту
Суб'єкти управління водними видами спорту.
В світі:
Міжнародна федерація плавання (FINA), член Міжнародного Олімпійського Комітету.
Дата створення FINA - 1908 рік
Кількість країн-членів FINA - 209.
В Європі:
Європейська ліга плавання (LEN).
Дата створення FINA - 1925 рік
Кількість країн-членів FINA - 50.
В Україні:
- Національна федерація плавання України (ФПУ), член Національного Олімпійського
Комітету - повноважний представник міжнародної федерації плавання (FINA),
європейської ліги плавання (LEN) на території України.
Дата створення ФПУ -1990 рік.
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Кількість регіональних відділень ФПУ - 24
- Федерація України зі стрибків у воду, член Національного Олімпійського Комітету.
Дата створення -2000 рік
Кількість регіональних відділень - 10
- Федерація синхронного плавання України, член Національного Олімпійського
Комітету.
Дата створення -2011 рік
Кількість регіональних відділень -4.
- Федерація водного поло України, член Національного Олімпійського Комітету.
Дата створення -1992
Кількість регіональних відділень -7
Міжнародна федерація плавання (FINA), проводить змагання з шести видів спорту:
1. Плавання
2. Синхронне плавання
3. Стрибки у воду
4. Водне поло
5. Плавання на відкритій воді
6. Хай дайвінг
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Схема структури управління
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Які басейни потрібні українським містам
Можливість проведення змагань - природне призначення муніципальних плавальних
басейнів. Однак, чи доцільно будувати басейни тільки для проведення змагань, адже в циклі
життя басейну вони займають всього 10-20% часу? Як оптимально використати решту часу?
Який басейн необхідно будувати? Як визначити групи клієнтів? Якими функціями наповнити
басейн? Які види спорту, разом з плаванням, можуть взаємовигідно співіснувати під одним
дахом? Які змагання можна буде проводити в майбутньому басейні? Як розрахувати графік
його роботи? Кому доручити управління і укомплектувати необхідним персоналом? Як
забезпечити довгострокову фінансову стабільність діяльності басейну? Чи доцільно взагалі
будувати басейн в конкретному місці?
Ці та інші питання завжди стоять перед власниками в період ініціації будівництва. А
відповіді не завжди лежать на поверхні. Не відповідають на ці питання і державні будівельні
норми (ДБН В.2.2-13: 2003 "Спортивні и фізкультурно-оздоровчі споруди»).
Програма ASU пропонує розгорнутий погляд на призначення, а також на процес
проектування, будівництва та управління плавальних басейнів і водноспортивних комплексів.
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Змагання в басейні і маркетинг
Люди та Події - ось що робить життя кожного з нас яскравим, цікавим, і є предметом для
новинних тем. В епоху глобального маркетингу і цифрової передачі інформації, спортивний
плавальний басейн - це не тільки місце проведення тренувань і змагань. Сьогодні, коли відео
та новини дістаються до нас через дисплей смартфону, муніципальна інфраструктура
плавання стає ще одним джерелом формування інформації. Адже змагання для спортсменів,
тренерів, міст, країн - це можливість розповідати про себе в режимі реального часу, бути на
піку інформаційного струму. Рідкісні події можуть конкурувати із змаганнями за
концентрацією уваги громадськості в певний період часу. Але для цього необхідно, щоб
басейн відповідав вимогам для проведення відео та телетрансляцій.
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Плавальний басейн - громадський центр
Ми живемо в епоху, коли життя сучасних міст вочевидь змінюється. Час для нас важливіше
відстаней, а в послугах, що надаються, її вартість і якість важливіша за форму власності
підприємства, яке її надає. У той же час, наше сприйняття муніципальних спортивних
басейнів обмежене двома звичними шаблонами:
- «радянським» розумінням басейну як спортивної споруди;
- класифікацією басейну, як спортивного об'єкта через державні норми
(ДБН В.2.2.-13:2003).
Дійсно, саме спортивна складова робить басейн придатним для проведення змагань. Але це
не означає, що разом з басейном, під одним дахом не можуть співіснувати міська електронна
бібліотека або центр надання адміністративних послуг, навчальний дитячий центр або центр
реабілітації і т.д. З точки зору управління комплексом, таке поєднання не суперечить його
основним призначенням - надання послуг. Для кінцевого споживача, таке суміщення зручно,
а для міського бюджету, це можливість оптимізації використання муніципальної
нерухомості. Звичайно ж, всі рішення індивідуальні, але час змінює наші уявлення про
інфраструктуру спорту і розширює обрій сприйняття сучасних спортивних об'єктів в
перспективі планування інфраструктури в періоді майбутніх 20-30 років. Це особливо
актуально в тих випадках, коли постає вибір між реконструкцією старого басейну, зі
спадщиною зі всіляких обмежень, і будівництвом нового водного центру з набором сучасних
спортивних і громадських послуг

Плавальний басейн = Громадський центр

Басейн

Приклад

Цифрова бібліотека

Дитячий центр

Спортзал

Центр надання
адміністративних
послуг
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Мультиспортивні водні комплекси
Існують, як мінімум, дві причини, які дозволяють містам, розглядати можливість
будівництва мультиспортивних об'єктів.
По-перше, будівництво спортивних споруд і, в першу чергу, плавальних басейнів, вимагає
значних інвестицій. Щоб наші басейни стали частиною світової інфраструктури спорту, ми в
Україні повинні визнати, що при їх створенні необхідно слідувати стандартам міжнародної
федерації плавання (FINA). Поза всяким сумнівом, це додаткові інвестиції. Але вони
необхідні! І Україна в цьому не виняток. Цю задачу вирішують всі країни, міста і федерації.
Одним з рішень при оптимізації витрат, є об'єднання в одному спортивному об'єкті
декількох видів спорту. Мотивація на оптимізацію змушує міста змінити підходи щодо
розвитку інфраструктури спорту, змусить федерації не ділити, а об'єднувати бюджети і
налаштовувати співпрацю.
По-друге, це бюджети експлуатаційних витрат. За останні 25 років кардинально змінилася
культура споживання послуг спорту. Спорт сьогодні, це не тільки тренування і змагання, а й
невід'ємна частина життя успішних людей, незалежно від віку та професії. Сьогодні
природньо, коли спортом займаються сім'ями. І зовсім не обов'язково, що у сім'ї в перевазі
один вид спорту. А переміщатися по місту за різними спортивним об'єктам не завжди є
можливість. Цей фактор необхідно використовувати, так як він серйозно підвищує фінансову
стійкість проектів.
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Функції і споживачі
Плавання, як вид спорту, не існує поза життєвого процесу людини і суспільства. Успіх
плавання безпосередньо залежить від того, наскільки гармонійно воно інтегровано в життя
кожного з нас, в життя українських міст. Тому якість інфраструктури плавання, її місце
розташування, функціональна спеціалізація, мають першорядне значення як в конкурентній
боротьбі за масового споживача, так і для досягнення високого спортивного результату.

Як видно з умовної схеми, сучасний плавальний басейн об'єднує в собі і спорт, і щоденні
потреби жителів в здоровому способі життя, а також специфічні функції для певних груп
споживачів. При цьому зовсім не обов'язково намагатися кожен басейн забезпечити повним
комплексом можливих функцій. У цьому різноманітті можливостей, кожне місто має виявити
свою цільову аудиторію клієнтів, розробити програму послуг, визначити функціональне
призначення приміщень майбутнього басейну. А отже, всі архітектурно-планувальні,
інженерні, спортивно-технологічні рішення басейну в конкретному місті, в конкретній
локації, повинні бути продиктовані не тільки стандартами спортивного плавання, але і
забезпечені маркетинговою і економічною основою певної території. Тому, перш ніж
укладати договір на проектування такого складного об'єкта, необхідно розробити
маркетингове обґрунтування і детальне технічне завдання, бажано, у вигляді
концептуального проекту майбутнього басейну.
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Умови для роботи тренерів
Для досягнення спортивного результату, разом з наявністю якісної інфраструктури,
провідне місце займає роль тренера. Тому важливо, в проектуванні і будівництві спортивного
басейну врахувати необхідність забезпечення мотиваційних умов для роботи тренера, його
освіти, створити можливості для експериментування і обміну досвідом. Крім продуманих
побутових приміщень, навчальних класів, тренувальних і відновних зон, необхідно
забезпечити комфортні акустичні характеристики аквазалів, а також кваліфіковано виконати
систему підготовки повітря. Це збереже голосові зв'язки тренерів і позбавить від
незапланованих лікарняних.

Умови державного фінансування при будівництві
муніципальних басейнів
Будівництво спортивного басейну, завжди істотне капіталовкладення. Розуміючи це,
держава субсидує будівництво муніципальних спортивних басейнів, тим самим підтримуючи
стратегію федерації плавання України, що стосується досягнення мети, яка заявлена у цій
Програмі.
Для отримання субсидій на муніципальні проекти спортивних басейнів, необхідно
виконати ряд критеріїв. А саме, мати:
1. Позитивний висновок федерації плавання України на відповідність проекту типу
басейнів, визначених у Класифікаторі спортивних басейнів України;
2. Програму надання послуг майбутнім басейном;
3. Бюджет експлуатаційних витрат;
4. Джерела фінансування експлуатаційних витрат;
5. Команду управління експлуатацією (договір з професійної керуючою компанією або
договір на навчання персоналу майбутнього басейну з федерацією плавання України);
6. Позитивний висновок експертизи проекту;
7. Гарантії пайової участі у фінансуванні будівництва (місцеві бюджети, державноприватне партнерство, спільна інвестиційна діяльність, діяльність інститутів спільного
інвестування, інші форми пайової участі відповідно до законодавства..
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Правове регулювання будівництва басейнів за бюджетні кошти
З метою виконання державних функцій уповноважені державні органи здійснюють
планування і забудову територій, подають відповідні пропозиції щодо включення до складу
витрат Державного та/або місцевих бюджетів кошти на будівництво громадських будівель, в
тому числі, оздоровчих і спортивних закладів.
Відповідно до ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування» виключно на
пленарних засіданнях сільських, селищних, міських рад вирішуються питання затвердження
в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови
відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
При цьому, законодавчі механізми визначення місць розташування і базових параметрів
об‘єктів соціально- культурного і оздоровчого призначення, спортивних об‘єктів при
плануванні територій враховують лише статистичні дані та ДБН. При цьому, маркетинговий
підхід та основні засади щодо забезпечення самоокупності запланованих/збудованих
вищезазначених об‘єктів громадської забудови не використовується, та його використання не
передбачене чинними нормативними актами.
Метою цієї програми є викладення головних правил і принципів щодо врахування
маркетингового підходу та формування основні засади щодо забезпечення самоокупності
функціонування об‘єктів громадської забудови – водно-спортивних споруд в процесі
планування і забудови територій в межах регіональних і місцевих програм розвитку
відповідних територій.
Порядок створення та затвердження містобудівної документації встановлений зазначеним
Законом: виховна, оздоровча та освітня діяльність безпосередньо пов‘язані з виконанням
державою її основних функцій. Будівництво водно-спортивних комплексів повинно бути
включене в частину витрат державного та/або місцевих бюджетів.
Кошти Державного і місцевих бюджетів, які спрямовуються на капіталовкладення, в
даному випадку, на будівництво водно—спортивних комплексів, можуть бути освоєні у
відповідності до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі».
Параметри споруди, що проектується, визначаються виходячи з потреб замовника, а також
на основі вимог Державних будівельних норм, стандартів міжнародної федерації плавання
(FINA).
Сезонні плавальні басейни
Спортивні басейни відкритого типу - недооцінений формат плавальних басейнів, які
мають великий потенціал для розвитку в широтах, на яких розташована Україна. Обмежений
період експлуатації (травень-вересень), компенсується значно меншим бюджетом на його
будівництво (в 2-3 рази менше критого басейну).
З точки зору потенціалу, сезонний спортивний басейн має тільки одне обмеження - в ньому
не можна проводити змагання Чемпіонату Світу. В іншому, відкриті плавальні басейни, це
звичайні басейни з широкими функціональними можливостями, від навчання плаванню,
тренувань і змагань чемпіонатів України, до сімейного відпочинку на пляжі і вечірніх івентів.
Саме ці можливості роблять сезонні муніципальні басейни популярними в світі.
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Але особливу увагу ініціаторам будівництва басейнів слід звернути на можливість
комбінування в одному водному комплексі критого і відкритого спортивних басейнів. Така
комбінація найбільш перспективна з кількох причин:
- два басейни, це оптимальна комбінація для проведення змагань (змагальний і басейни для
розминки);
- персонал має постійне місце роботи;
- сезонний басейн, в літній період, є яскравою зоною залучення майбутніх постійних клієнтів;
- наявність критого і відкритого басейнів дозволяють гармонізувати річні фінансові потоки і
витрати.

Реєстр змагань і стандарти проведення змагань з плавання на території України
Реєстр змагань:
Плавання.
1. Олімпійські ігри
2. Юнацькі Олімпійські ігри
3. Чемпіонат світу
4. Чемпіонат світу (25м)
5. Чемпіонат світу (Masters)
6. Чемпіонат світу серед юніорів
7. Кубок світу
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8. Чемпіонат Європи
9. Чемпіонат Європи (25м)
10. Чемпіонат Європи (Masters)
11. Чемпіонат Європи серед юніорів
12. Кубок Європи
13. Міжнародні змагання в Україні (Multinational)
14. Чемпіонат України
15. Кубок України
16. Обласні змагання (регіональні)
17. Районні (міські)
18. Клубні
Ексклюзивне право на організацію і проведення змагань з плавання (пункти 1-12) мають
міжнародна федерація плавання (FINA) і європейська ліга плавання (LEN).
Ексклюзивним організатором національних змагань з плавання, а також міжнародних
змагань під егідою FINA, LEN на території України (пункти 13-18), є національна федерація
плавання України (ФПУ).
Стандарти проведення змагань з плавання під егідою ФПУ
Категорія змагань - міжнародні змагання
1. Максимальна кількість учасників (від 200 до 300 чол)
2. Кількість змагальних днів 2-4
3. Категорії готелю для проживання учасників 3-5 осіб., суддів та делегатів від ФПУ
4-5 осіб.
4. Розміри плавального басейну (50х25м; 25х16м).
5. Наявність сертифіката від ФПУ, що підтверджує відповідність розмірів чаші басейну
стандартам FINA - обов'язково.
6. Наявність басейну для розминки 25х12 м.
7. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2 по 100-200
ящиків.
8. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково; бажано зал і додаткова
кімната з виходом в змагальний басейн.
9. Кількість суддів: 40 іногородніх та 10-15 місцевих.
10. Приміщення для роботи суддів: 2 кімнати по 30 м кв. + зона для таймінгу на бортику біля
старту.
11. Приміщення для переодягання суддів - 2 кімнати з ящиками для одягу.
12. Наявність приміщень для роботи хронометристів (S m2) -ні.
13. Приміщення для зберігання матеріалів і обладнання змагань - 50 м кв.
14. Приміщення для проведення зборів представників команд, прес конференцій, семінарів
для суддів - обов'язково 80-120 м кв.
15. Кількість місць для глядачів - не менше 200.
16. Наявність системи хронометражу і табло результатів змагань - обов'язково.
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17. Наявність можливості відеозйомки з коментатором.
18. Наявність можливості інтернет трансляції.
19. Наявність можливості теле трансляції.
20. VIP зона, кількість місць 40-50.
21. Наявність підготовлених місць для розміщення реклами.
22. Приміщення для допінг-контролю з холодильниками і в близькості до туалетів.
23. Автомобіль швидкої допомоги - 1.
24. Стаціонарний медичний пункт.
25. Наявність приміщення для офісу делегата федерації.
26. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
27. Наявність місць для прапорів команд учасників змагань.
28. Наявність системи підняття державного прапора, прапорів команд-переможців змагань.
29. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
30. Наявність відео екрану для проектування результатів змагань і поточного події в режимі
«on line» 1-3 шт.
31. Наявність магазину (місця для тимчасової установки) продажу спорттоварів та спортивної
атрибутики.
32. Наявність стаціонарного пункту харчування.
33. Наявність тимчасового пункту харчування (місця для тимчасової установки).
Категорія змагань - Чемпіонати України
1. Максимальна кількість учасників (від 300 до 600 чол)
2. Кількість змагальних днів 3-4
3. Категорії готелю для проживання учасників 2-3 з., суддів та делегатів від ФПУ 3-4 з.
4. Розміри плавального басейну (50х25 м; 25х16м).
5. Наявність сертифіката від ФПУ, що підтверджує відповідність розмірів чаші басейну
стандартам FINA - обов'язково.
6. Наявність басейну для розминки 25х12 м.
7. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2 по 100-200
ящиків.
8. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково; бажано зал і додаткова
кімната з виходом в змагальний басейн.
9. Кількість суддів: 40 іногородніх та 10-15 місцевих.
10. Приміщення для роботи суддів: 2 кімнати по 30 м кв. + Зона для таймінгу на борту біля
старту.
11. Приміщення для переодягання суддів - 2 кімнати з ящиками для одягу.
12. Наявність приміщень для роботи хронометристів (S m2) -ні.
13. Приміщення для зберігання матеріалів і обладнання змагань - 50 м кв.
14. Приміщення для проведення зборів представників команд, прес конференцій, семінарів
для суддів - обов'язково 80-120 м кв.
15. Кількість місць для глядачів - не менше 400.
16. Наявність системи хронометражу і табло результатів змагань - обов'язково.
17. Наявність можливості відеозйомки з коментатором.
18. Наявність можливості інтернет трансляції.
19. Наявність можливості телетрансляції.
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20. VIP зона, кількість місць 20-30.
21. Наявність підготовлених місць для розміщення реклами.
22. Приміщення для допінг-контролю з холодильниками і в близькості до туалетів.
23. Автомобіль швидкої допомоги - 1.
24. Стаціонарний медичний пункт.
25. Наявність приміщення для офісу делегата федерації.
26. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
27. Наявність місць для прапорів команд учасників змагань.
28. Наявність системи підняття державного прапора, прапорів команд-переможців змагань.
29. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
30. Наявність відео екрану для проектування результатів змагань і поточного події в режимі
«on line» 1-3 шт.
31. Наявність магазину (місця для тимчасової установки) продажу спорттоварів та спортивної
атрибутики.
32. Наявність стаціонарного пункту харчування.
33. Наявність тимчасового пункту харчування (місця для тимчасової установки).
Категорія змагань - Кубок України
1. Максимальна кількість учасників (від 200 до 400 чол)
2. Кількість змагальних днів 2-3
3. Категорії готелю для проживання учасників 2-3 з., Суддів та делегатів від ФПУ 3-4 з.
4. Розміри плавального басейну (50х25 м; 25х16м).
5. Наявність сертифіката від ФПУ, що підтверджує відповідність розмірів чаші басейну
стандартам FINA - обов'язково.
6. Наявність басейну для розминки 25х12 м.
7. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2 по 100-200
ящиків.
8. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково; бажано зал і додаткова
кімната з виходом в змагальний басейн.
9. Кількість суддів: 40 іногородніх та 10-15 місцевих.
10. Приміщення для роботи суддів: 2 кімнати по 30 м кв. + Зона для таймінгу на бортику біля
старту.
11. Приміщення для переодягання суддів - 2 кімнати з ящиками для одягу.
12. Наявність приміщень для роботи хронометристів (S m2) -ні.
13. Приміщення для зберігання матеріалів і обладнання змагань - 50 м кв.
14. Приміщення для проведення зборів представників команд, прес конференцій, семінарів
для суддів - обов'язково 80-120 м кв.
15. Кількість місць для глядачів - не менше 200.
16. Наявність системи хронометражу і табло результатів змагань - обов'язково.
17. Наявність можливості відеозйомки з коментатором.
18. Наявність можливості інтернет трансляції.
19. Наявність можливості телетрансляції.
20. VIP зона, кількість місць 20-30.
21. Наявність підготовлених місць для розміщення реклами.
22. Приміщення для допінг-контролю з холодильниками і в близькості до туалетів.
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23. Автомобіль швидкої допомоги - 1.
24. Стаціонарний медичний пункт.
25. Наявність приміщення для офісу делегата федерації.
26. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
27. Наявність місць для прапорів команд учасників змагань.
28. Наявність системи підняття державного прапора, прапорів команд-переможців змагань.
29. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
30. Наявність відео екрану для проектування результатів змагань і поточного події в режимі
«on line» 1-3 шт.
31. Наявність магазину (місця для тимчасової установки) продажу спорттоварів та спортивної
атрибутики.
32. Наявність стаціонарного пункту харчування.
33. Наявність тимчасового пункту харчування (місця для тимчасової установки).
Категорія змагань – обласні змагання (регіональні)
1. Максимальна кількість учасників (від 100 до 300 чол)
2. Кількість змагальних днів - 2 (3)
3. Категорії готелю для проживання учасників 2-3 з., Суддів та делегатів від ФПУ 3-зірковий.
4. Розміри плавального басейну (50х21м; 25х16м).
5. Наявність сертифіката від ФПУ, що підтверджує відповідність розмірів чаші басейну
стандартам FINA - обов'язково.
6. Наявність басейну для розминки (бажано).
7. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2.
8. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково.
9. Кількість суддів: 5-10 іногородніх і 20-30 місцевих.
10. Приміщення для роботи суддів: 2 кімнати по 30 м кв.
11. Приміщення для переодягання суддів.
12. Приміщення для проведення зборів представників команд, прес конференцій, семінарів
для суддів - бажано.
13. Кількість місць для глядачів - не менше 100.
14. Наявність системи хронометражу і табло результатів змагань - бажано.
15. Наявність можливості інтернет трансляції.
16. VIP зона, кількість місць до 10.
17. Наявність підготовлених місць для розміщення реклами.
18. Стаціонарний медичний пункт.
19. Наявність приміщення для офісу делегата федерації.
20. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
21. Наявність місць для прапорів команд учасників змагань.
22. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
23. Наявність тимчасового пункту харчування (місця для тимчасової установки).
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Категорія змагань – районні (міські)
1. Максимальна кількість учасників (від 100 до 200 чол)
2. Кількість змагальних днів - 2
3. Категорії готелю для проживання учасників - немає необхідності.
4. Розміри плавального басейну (50х21м; 25х16м).
5. Наявність сертифіката від ФПУ, що підтверджує відповідність розмірів чаші басейну
стандартам FINA - обов'язково.
6. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2.
7. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково.
8. Кількість суддів: 20-40 місцевих.
9. Приміщення для роботи суддів: 2 кімнати по 30 м кв.
10. Приміщення для переодягання суддів.
11. Приміщення для проведення зборів представників команд, прес конференцій, семінарів
для суддів - бажано.
12. Кількість місць для глядачів - не менше 100.
13. Наявність системи хронометражу і табло результатів змагань - немає.
14. Стаціонарний медичний пункт.
15. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
16. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
17. Наявність тимчасового пункту харчування (місця для тимчасової установки).
Категорія змагань – клубні.
1. Максимальна кількість учасників (від 50 до 200 чол)
2. Кількість змагальних днів - 1 (2)
3. Розміри плавального басейну (50х21м; 25х16м).
4. Приміщення з ящиками для переодягання учасників команд-учасників - 2.
5. Наявність приміщень (зон) для формування запливів - обов'язково.
6. Кількість суддів: 25-40 місцевих.
7. Приміщення для роботи суддів: 1 кімната 30 м кв.
8. Кількість місць для глядачів - не менше 50.
9. Стаціонарний медичний пункт.
10. Наявність місць для установки п'єдесталу для нагородження.
11. Наявність системи озвучування змагань - обов'язково.
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Національний класифікатор спортивних басейнів України.
Дослідження експертів національної федерації плавання України в області інфраструктури
спортивного плавання, багаторічні дискусії з міжнародними експертами, фахівцями з FINA,
дозволили визначити основні відмінні характеристики, якими повинні володіти ті чи інші
спортивні басейни. Підсумком виконаної роботи, є розроблений авторами програми
національний класифікатор спортивних басейнів України.
Для однозначного розуміння термінів, справжній Класифікатор дає базове визначення
поняттю Спортивний басейн.
Спортивний басейн - це гідротехнічна споруда з ванною / ваннами довжиною 50 або 25
метрів, призначений для занять водними видами спорту та проведення спортивних
змагань відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (FINA).
Класифікатор визначає 5 типів плавальних басейнів. Основною відмінною рисою кожного
типу є можливість проведення змагань з водних видів спорту різного рівня.
Положення Класифікатора (№ пунктів 2, 3, 4, 5, 8) є обов'язковими для отримання
Сертифікату федерації плавання України на відповідність басейну стандартам проведення
змагань за вимогами FINA, а також при плануванні отримання субсидій державного бюджету
на його будівництво.
Решта положень Класифікатора носять рекомендаційний характер.
Національний класифікатор спортивних басейнів України є одним з базових документів
федерації плавання України.
Окремим рішенням Президіума ФПУ повинна визначити дату, після якої подальша діяльність
по розвитку спортивного плавання, змагального руху, федерація плавання України буде вести
на підставі положень цього Класифікатора.
Національний класифікатор спортивних басейнів України є спеціалізованим додатком до
державних будівельних норм і правил (ДБН В.2.2-13:2003), що використовуються при
будівництві спортивних плавальних басейнів на території України.
Примітка 1. Проведення змагань районного, регіонального, національного масштабу
допускається у відкритих басейнах тільки в теплий період року.
Примітка 2. Змагання Чемпіонатів Європи та Світу під егідою FINA, LEN проходять в критих
басейнах.
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Кількість постійних клієнтів
Площа будівлі басейну
Площа земельної ділянки
Вартість будівництва

додаткові приміщення

вік споживачів

Функціональні
можливості

Категорії
змагань

Види спорту

Трибуни (к-ть місць)

Басейни

Спортивні
басейни

Кількість жителів міста

Типи

Басейн 12 * 4м.
глибина 0.9 - 1,1м.
150-300
плавання
водне поло
синхронне плавання
(Тренування)
шкільні
міські
районні
обласні
національні

груднічкової плавання
навчальне плавання
шкільні уроки
реабілітація
сімейне плавання
фітнес
0,6 місяців - 80 років +
студія 100м2
тренажерний зал 200м3
Універсальний зал, 650м2
2000 - 2500 чол.
4000 - 4500 м2
1 га
3,5 млн. $

0 - 100

плавання
водне поло (тренування)
синхронне плавання
(тренування)
шкільні
міські
районні

груднічкової плавання
навчальне плавання
шкільні уроки
реабілітація
сімейне плавання
фітнес
0,6 місяців - 80 років +
студія 100м2

1100 - 1200 чол.
2100 - 2300 м2
0,5 га
2,5 млн. $

груднічкової плавання
навчальне плавання
шкільні уроки
реабілітація
сімейне плавання
фітнес
0,6 місяців - 80 років +
студія 100м2
тренажерний зал 300м3
Універсальний зал, 6501150м2
3200 - 3500 чол.
7000 - 8000 м2
2 га
8 млн. $

міські
районні
обласні
національні
міжнародні

плавання
водне поло
синхронне плавання

400-500

Басейн 12 * 4м.
глибина 0,9 - 1,1 м.

Басейн 25 * 11м.
глибина 1,1 - 1,35 м.

Басейн 25 * 11м
глибина 1,1 - 1,35 м.

Басейн 12 * 4м.
глибина 0,9 - 1,1 м

Басейн 50 * 25м.
глибина 2 (3) м.

Басейн 25 * 21м (25)
глибина 2м.

100 тис. чоловік

50 тис. чоловік

3
ПБ Национального
масштабу

Басейн 25 * 16 м.
глибина 1,1 - 2м

2
ПБ Регионального
масштабу

30 тис. чоловік

ПБ Районного масштабу

1

5000 - 6000 чол.
12000 - 15000 м2
3 га
15 млн. $

груднічкової плавання
навчальне плавання
шкільні уроки
реабілітація
сімейне плавання
фітнес
0,6 місяців - 80 років +
студія 150м2 -2 шт.
тренажерний зал 300м3
Універсальний зал, 1150 м2

міські
районні
обласні
національні
Кубок Світу, чемпіонат
Європи

Басейн 25 * 11м.
глибина 1,1 - 1,35 м.
Басейн 12 * 4м.
глибина 0,9 - 1,1 м.
1000 постійні
2000 тимчасові
плавання
водне поло
синхронне плавання
стрибки у воду

Басейн 25 * 21м.
глибина 5 м

Басейн 50 * 25м.
глибина 2м.

8500 - 10 000 чол.
22000 - 25000 м2
4 га
30 млн. $

міські
районні
обласні
національні
Кубок Світу, чемпіонат
Європи, чемпіонат Світу,
Олімпійські Ігри
груднічкової плавання
навчальне плавання
шкільні уроки
реабілітація
сімейне плавання
фітнес
0,6 місяців - 80 років +
студія 150м2 -2 шт.
тренажерний зал 300м3
Універсальний зал, 1150 м3

Басейн 50 * 25м.
глибина 3м.
Басейн 50 * 25м.
глибина 2м.
Басейн 25 * 21м
глибина 5м.
Басейн 25 * 11м
глибина 1,1 - 1,35 м.
Бассейн.Джакуззі 3 * 3м.
глибина 0,9 м.
3000 постійні
12000 тимчасових
плавання
водне поло
синхронне плавання
стрибки у воду

1 млн. чоловік

Акватікцентр, клас А

Акватікцентр, клас Б
250 тис. человік

5

4

Національний класифікатор плавальних басейнів України

Рекомендації з управління спортивними басейнами
Правове регулювання процесами управління комунальною власністю.
На сьогоднішній день, водно-спортивні споруди, збудовані за кошти місцевих бюджетів, є
власністю територіальних громад. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
віднесено до повноважень сільських, селищних і міських рад управління закладами освіти,
охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать
територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем
проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
Таким чином, управління водно-спортивними комплексами комунальної форми власності
покладено на органи місцевого самоврядування, і не можуть бути делеговані суб‘єктам
приватної форми власності.
Для забезпечення ефективного управління водно-спортивними комплексами державної і
комунальної форми власності необхідно створити передумови для створення спеціалізованих
суб‘єктів управління приватної, державної і комунальної форми власності, розробити
підходи до системи управління, базові параметри для прийняття управлінських рішень в
галузі планування і будівництва водно-спортивних комплексів.
З цією метою доцільно вжити заходи з підготовки і організації роботи висококваліфікованих
управлінських кадрів. Одним з ефективних методів вирішення цього завдання може бути
внесення відповідних змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де
передбачити можливість делегування повноважень щодо управління спортивними та іншими
оздоровчими закладами комунальної власності недержавним установам, підприємства та
організаціям. Другим поширеним і ефективним способом вирішення цього завдання є
створення спеціалізованої саморегульованої організації, основною метою створення якої буде
підготовка та атестація управлінських кадрів відповідного фаху. Забезпечення правового
механізму створення такої організації може бути виключно спеціальний закон та/ або
внесення відповідних змін до чинного законодавства про спорт і спортивну діяльність.
Правове регулювання процесами управління басейнів комунальною форми власності
В Україні існують різні моделі управління муніципальними плавальними басейнами.
Найбільш поширеними є моделі, при яких плавальні басейни належать і безпосередньо
фінансуються або департаментами освіти, або департаментами спорту. Найчастіше, басейни є
власністю ДЮСШ або ШВСМ. Наслідки в роботі таких моделей добре відомі, головними з
яких є систематичне бюджетне дотування об'єктів і відсутність мотивації в роботі персоналу.
При цьому, в умовах ринкової економіки, існують альтернативні моделі управління
муніципальними плавальними басейнами та водноспортивними комплексами. В їх основі:
планування, облік, розподіл відповідальності, компетенції персоналу, широкий набір і
ринкова вартість послуг. Але головною відмінністю є фінансування бюджетом цільових
програм, замість фінансування витрат всього басейну.
Наприклад,
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Модель 1. Плавальний басейн, це виділений суб'єкт муніципальної форми власності
(комунальне підприємство). Управління об'єктом полягає в наданні в оренду приміщення для
занять спортом. А організацією тренувального процесу займаються орендарі, в тому числі
ДЮСШ, ШВСМ, а також клуби і т.д ..

Комунальне
підприємство

Басейн

ДЮСШ

ШВСМ

Спортивні

Школи
раннього
плавання

Змагання

Приватні
клієнти

Модель 2. Весь майновий комплекс басейну передається в управління зовнішньої компанії,
яка, за узгодженими в місті умов, організовує процес надання послуг за комісійну
винагороду. При цьому муніципалітет фінансує не всі витрати басейну, а тільки вартість
наданих послуг на фінансовані бюджетом програми (навчання плаванню, тренування
ДЮСШ, змагання ...). Але при цьому керуюча компанія має зобов'язання залучення
зовнішнього фінансування через надання ринкових послуг
Комунальне
підприємство

власність

передача в управління

Басейн
Керуюча
компанія

ДЮСШ

ШВСМ

Спортивні

Школи
раннього
плавання

Змагання

Приватні
клієнти
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Важливою перевагою залучення професійної керуючої компанії є її досвід у підготовці та
реалізації програм надання послуг. А найбільший ефект від співпраці буде тоді, коли воно
стартує на етапі ініціалізації проекту басейну, ще до початку проектування.
Бізнес - план
Основною метою розробки бізнес-плану є планування діяльності плавального басейну (далі ПБ) відповідно до вивченими потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.
Бізнес-план дозволяє комплексно оцінити ризики в умовах сформованої економічної ситуації,
прорахувати необхідний персонал, сформувати структуру витрат і доходів діяльності ПБ.
Структура бізнес-плану для ПБ приведена нижче і передбачає включення в зміст документа
наступних розділів:
Розділ бізнес-плану
1.

Резюме

2.

Опис діяльності ПБ

3.

Характеристика послуг ПБ

4.

Аналіз ринку послуг

5.

Маркетинговий план

6.

Організаційний план

7.

Фінансовий план

8.

Аналіз ризиків

Бізнес -планування діяльності плавального басейну
1.1 Параметри діяльності плавального басейну
1.2 Характеристика послуг плавального басейну
1.3 Аналіз ринку спортивних та оздоровчих послуг
2. Мотиваційні чинники вибору плавального басейну
2.1 Сегментація споживачів
2.2 Формування маркетингового плану
3. Операційний план
3.1 Планування фінансових показників
3.2 Визначення рівня беззбитковості роботи плавального басейну
4. Аналіз ризиків
5. Аналіз норм беззбитковості
6. Розробка довгострокових сценарних умов розвитку плавального басейну
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В основній частині посібника і в додатках представлена комплексна інформація про
принципи і методичні підходи формування бізнес-плану діяльності плавальних басейнів.
Істотна увага приділена питанням маркетингу послуг плавальних басейнів, дана
характеристика методів аналізу ризиків, які передбачають сценарне планування
1.1 Параметри діяльності плавального басейну
Метою створення ПБ є здійснення соціально-економічних, спортивних, спортивнооздоровчих проектів, орієнтованих на масове оздоровлення дітей, підлітків та дорослого
населення, занять учнів спортивних та загальноосвітніх шкіл.
До загальних параметрах діяльності ПБ відносяться місцезнаходження, види послуг, що
надаються, режим роботи та професіоналізм тренерського складу і співробітників.
Оптимальне місцезнаходження ПБ дозволяє забезпечити якомога більшого охоплення
потенційних споживачів послуг. Оптимальне місце розташування плавального басейну
характеризується відносної близькістю до житлового масиву і зручним під'їздом до території
ПБ на автотранспорті.
Види послуг, що надаються, визначаються типом ПБ (згідно з класифікатором) і
можливостями надати послугу.
Режим роботи ПБ встановлюється в залежності від функціонального призначення об'єкта і
закріплюється в правилах внутрішнього трудового розпорядку.
Професіоналізм тренерського складу визначає якість послуг, що надаються.
До соціальних параметрів діяльності ПБ відносяться доступність послуг для осіб з
обмеженими можливостями та частота проведення спортивних і масових заходів.
Доступність послуг для осіб з обмеженими можливостями визначає соціальну значимість ПБ
у забезпеченні реабілітації та соціальної адаптації інвалідів і сприяння розвитку спорту осіб з
обмеженими можливостями.
Частота проведення спортивних і масових заходів визначає ступінь активності (залучення)
ПБ в спортивних і масових заходах міста, області, району.
Економічними параметрами діяльності ПБ є обсяг наданих послуг, рівень витрат і цін на
послуги.
Обсяг послуг характеризує масштаб реалізації послуг.
Собівартість послуги має ключове значення при визначенні ціни на спортивну послугу.
Оптимальна собівартість послуги дозволяє знизити ціну послуги та сприяє збільшенню
обсягу реалізації послуг.
Рівень цін характеризує ступінь доступності послуг для широких груп споживачів з різною
купівельною спроможністю. Оптимальний рівень цін на послуги по відношенню до
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собівартості послуг дозволяє забезпечити беззбитковість діяльності ПБ.
До технічних параметрів ПБ відносяться пропускна здатність і споживання енергоресурсів
(електроенергії, теплової енергії, водопостачання).

Пропускна здатність характеризує максимальну кількість відвідувачів, яких одноразово може
прийняти ПБ. Даний параметр характеризує виробничі можливості ПБ з надання послуг.
Пропускна здатність визначається розмірами приміщень і функціональними зонами, в яких
надаються послуги.
На діяльність ПБ впливають внутрішні і зовнішні фактори.
Зовнішні чинники - це чинники, обумовлені причинами, що не залежать від діяльності ПБ,
але роблять значний вплив на його функціонування.
До зовнішніх факторів належать:
Рівень споживчого попиту на послуги. Рівень споживчого попиту, в свою чергу, залежить
від:
- доходів населення;
- ціни послуги;
- сезонних коливань попиту;
- якості послуг;
- популярності даного виду послуг.
Конкуренція на ринку платних послуг.
Суб'єктами конкурентного середовища є комерційні і некомерційні організації, які надають
платні послуги.
Ціни на матеріальні ресурси і послуги сторонніх організацій.
Ціни на матеріальні ресурси і послуги сторонніх організацій формують рівень відповідних
витрат ПБ, впливаючи на величину собівартості фізкультурно-оздоровчих послуг.
Інфляція.
Інфляція впливає на ціни послуг.
Регулюючі впливи державних і контрольних органів. Регулюючі дії спрямовані на
встановлення вимог з надання послуг.
До внутрішніх факторів, що впливає на функціонування ПБ, відносяться фактори,
безпосередньо пов'язані з діяльністю:
Якість послуг, що надаються. Якість послуг, що надаються характеризується
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рівнем професіоналізму тренерського складу і станом матеріальної бази ПБ. Якість послуг
визначає ступінь задоволеності споживачів, таким чином впливаючи на попит.
Ціноутворення.
Політика ціноутворення визначається, з одного боку, необхідністю беззбитковості діяльності, а з іншого - вимогами щодо доступності послуг для широких верств
населення. Оптимально визначені з урахуванням купівельної спроможності населення ціни
дозволяють фінансувати функціонування ПБ за рахунок реалізації послуг.
Рівень собівартості послуги.
Собівартість послуги визначає мінімальну ціну реалізації послуги, при якій буде
забезпечуватися беззбитковість роботи ПБ.
Якість управління (менеджменту) ПБ.
Якість управління (менеджменту) визначає сукупну ефективність діяльності ПБ.
В організаційній структурі ПБ виділяються наступні функціональні блоки:
 Відділ спортивно-масової роботи;
 Адміністративно-господарська відділ;
 Інженерна служба.
Функції ПБ в рамках спортивно-оздоровчої діяльності:
— здійснення соціально-економічних, спортивних, спортивно-оздоровчих проектів,
спрямованих на масове оздоровлення дітей, підлітків, учнів і дорослого населення;
— планування спортивних і спортивно-масових заходів, табірних оздоровчих кампаній;
— реалізація навчально-тренувального процесу, організація змагань і зборів, здорового
дозвілля та відпочинку, проведення табірних оздоровчих кампаній;
— планування і здійснення виховної роботи з займаються;
— контроль навчально-тренувального процесу, контроль виконання навчальних планів і
програм;
— забезпечення взаємодії з фізкультурно-спортивними вузами, середніми спеціальними
навчальними закладами, фізкультурно-спортивними організаціями, спортивними
клубами;
— планування заходів по підвищенню кваліфікації співробітників ПБ, проведення
методичних семінарів;
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— організація та забезпечення медичного і санітарно-гігієнічного контролю займаються,
а також контролю за проведенням занять, оздоровчих, спортивних та спортивномасових заходів;
— облік і ведення табелю робочого часу співробітників ПБ;
— поточний облік первинних результатів фінансово-господарської та управлінської
діяльності ПБ;
— аналіз фізкультурно-оздоровчої діяльності та внесення пропозицій щодо
вдосконалення роботи.
Інженерна служба ПБ виконує наступні забезпечують функції:
— забезпечення справної роботи інженерно-технічних систем, обладнання ПБ і своєчасне
усунення аварійних ситуацій у разі їх виникнення;
— забезпечення проведення комплексу заходів по ремонту будівель і спортивних споруд
ПБ;
— забезпечення виконання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежної
безпеки під час виконання робіт на спорудах, в будівлях і на прилеглій території ПБ;
— забезпечення якісної технічної експлуатації інженерних систем і обладнання;
— забезпечення виконання правил пожежної безпеки та забезпечення виконання заходів
з протипожежного захисту і техніки безпеки під час всіх робіт, що проводяться в ПБ;
— забезпечення своєчасної та якісної підготовки, технічної експлуатації, ремонту
обладнання, а також контролю роботи організацій, що забезпечують технічне
обслуговування інженерних систем;
— перевірка стану всіх службових приміщень та вжиття заходів до усунення виявлених
дефектів;
— контроль витрати електроенергії, теплоносія і води, недопущення їх перевитрат;
— забезпечення виконання приписів контролюючих органів;
— забезпечення збереження майна та технічного архіву;
— ведення та облік необхідної документації та звітності;
— внесення пропозицій щодо модернізації технологічних процесів;
— виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів обладнання;
— аналіз роботи за напрямком і внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи;
— організація роботи з підвищення кваліфікації технічного персоналу.
Адміністративно-господарський відділ виконує наступні функції:
— складання заявок на матеріально-технічне забезпечення діяльності ПБ;
— контроль за здійсненням регулярного постачання необхідними матеріалами і
обладнанням;
— господарське забезпечення діяльності
— здійснення технічних та інших заходів з утримання будинків і споруд, з прибирання
приміщень і територій ПБ;
— документальне забезпечення виконуваних господарських робіт в ПБ;
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— аналіз роботи за напрямком і внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи;
— забезпечення збереження майна та технічної документації;
— ведення та облік необхідної документації та звітності.
Режим роботи ПБ передбачає доступ наступних груп займаються:
 учні загальноосвітніх шкіл;
 жителі - на платній основі;
 пільгові категорії мешканців
 учні спортивних шкіл;
 секції системи додаткової освіти, шкільні клуби
 спортивні клуби
1.2 Характеристика послуг плавальних басейнів
В ПБ виявляються платні послуги з метою всебічного задоволення спортивних і
фізкультурно-оздоровчих потреб населення. Основні завдання організації платних
фізкультурно-оздоровчих послуг:  оптимізація використання наявних потужностей,
матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів;
 стимулювання впровадження нових видів послуг, форм обслуговування, підвищення
якості послуг, що надаються;
 забезпечення фінансової стабільності роботи;
 забезпечення умов для окупності витрат на надання послуг.
Платними називаються послуги, що надаються за відповідну плату понад обсяги соціальних
послуг, гарантованих населенню (в тому числі за додатковими програмами), корисний ефект
(результат) яких використовується громадянами (фізичними особами) і (або) юридичними
особами для власних потреб і за власним бажанням.
Інформацію про ПБ платні послуги висвітлюється через інтернет-сайти, інформаційні
стенди на території спортивних споруд, тематичні публікації в засобах масової інформації,
рекламні акції і т. Д. Зазвичай послуги юридичним особам надаються на договірній основі,
фізичним особам послуги надаються на разовій та абонементної основі. Платні фізкультурнооздоровчі послуги надаються з урахуванням потреби населення в тих чи інших видах послуг
за доступними більшій частині населення цінами з використанням механізму пільгового
відвідування спортивних споруд окремими категоріями громадян.
Перелік тих чи інших платних фізкультурно-оздоровчих послуг формується в залежності від
конкретного типу плавального басейну.

30

Платні послуги Плавального басейну
Найменування послуги

Форма надання послуги

Плавання

Разове відвідування
Відвідування за абонементом
Клубна картка
Надання басейну для водноспортивних
заходів
Індивідуальне навчання з тренером
Групові заняття
Разове відвідування
Відвідування за абонементом
Заняття в групі
Клубна картка
Індивідуальні заняття з тренером
Разове відвідування
Відвідування за абонементом
Заняття в групі
Разове відвідування
Сертифікаційний курс
Індивідуальні заняття з тренером
Разове відвідування
Відвідування за абонементом
Індивідуальні заняття з тренером
Заняття в групі
разове відвідування
Заняття в групі
Індивідуальні заняття з тренером
Разове відвідування
Заняття в групі
Індивідуальні заняття з тренером
разове відвідування
Заняття в групі
Індивідуальні заняття з тренером
Заняття в групі

Аквааеробіка

Водне поло + міні
Дайвінг
груднічкової плавання

Синхронне плавання
Стрибки у воду
Групові заняття
Реабілітація в воді
плавання

2. Аналіз ринку спортивних та оздоровчих послуг
2.1 Мотиваційні чинники вибору спортивного об'єкту
Для визначення факторів вибору спортивного об'єкта (БП і інші спортивні споруди)
проводиться аналіз: визначається важливість факторів вибору відвідуваного в даний час
спортивного об'єкту та проводиться аналіз спільно з декларованої важливістю чинників при
виборі.
Аналіз перетину декларованої важливості характеристик (важливість при виборі спортивного
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об'єкта) і прихованої важливості характеристик (в якій мірі кожен фактор впливає на загальну
оцінку) дозволяє виявити такі категорії:
1 категорія - основоположні обов'язкові характеристики, які є стандартом категорії;
2 категорія - характеристики, найбільшою мірою визначають реальний вибір басейну,
проте не завжди усвідомлювані безпосередньо;
3категорія - мають високу декларовану важливість, однак вносять слабкий внесок в
реальний вибір басейну;
4категорія - низька декларована і прихована важливість, вносять слабкий внесок у
вибір басейну.

Важливість факторів вибору басейну
Фактори

Категорія

Зручний графік роботи

Категорія No 3

зручність розташування

Категорія No 2

Укомплектованість спортивним обладнанням

Категорія No 1

Гарне технічний стан

Категорія No 1

Доступна вартість послуг

Категорія No 3

Висока кваліфікація тренерів і інструкторів

Категорія No 1

Можливість займатися різними видами спорту в одному
місці

Категорія No 2

Популярність / репутація

Категорія No 4

Наявність додаткових послуг

Категорія No 4

Наявність системи знижок

Категорія No 4

2. 2 Сегментація споживачів
Соціально демографічні фактори впливу:
Фактор стать - чоловіча / жіноча
Фактор вік (0-99)
Фактор освіта - середня / вища / незакінчена
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Фактор сімейний стан - Одружений / одружений - заміжня / Не амужем / розлученийрозлучена
Фактор рід занять
Фактори впливу джерела інформації при виборі басейну:
-родичі, знайомі, сусіди ( «сарафанне радіо»)
-загальна інформованість;
-Проходьте / проїзд повз;
реклама на щитах, транспарантах на вулиці;
-Реклама в інтернеті;
- рекламні листівки, буклети на вулиці, в поштовій скриньці;
- цільове знаходження інформації;
- корпоративна програма;
- реклама в місцевій газеті;
- рекламне оголошення по радіо.

Зведена характеристика споживачів послуг басейну:
чоловіки і жінки різних вікових категорій із середніми та високими доходами, як правило
мають 1-2 дитини
Як правило, споживачі послуг - це люди з вищою освітою, які працюють службовцями або
керівниками.
При реалізації послуг в істотно меншій мірі задіяно населення з дітьми (особливо мають 3 і
більше дітей). Це пояснюється відсутністю вільного часу у даної групи населення. Також в
меншій мірі охоплено фізкультурно-оздоровчими послугами населення з доходами нижче
середнього рівня. Таким чином, розвивати послуги доцільно за наступними напрямками:
- впроваджувати сімейні та дитячі заняття;
- надавати послуги в рамках низької цінової категорії або передбачати гнучку систему
знижок.
- Виходячи зі співвідношення одночасної пропускної спроможності бассейнаі режиму
надання платних послуг, необхідно планувати потенційний обсяг споживачів послуг і обсяг
абонементів. Доцільно пропонувати різні види абонементів в залежності від кількості
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відвідувань спортивного об'єкта в тиждень, а саме:
- 2 рази на тиждень;
- 3 рази на тиждень;
- 5 разів на тиждень;
- абонементи за кількістю відвідувань
- клубні карти
В рамках різних сегментів споживачів спостерігається істотне розподіл важливості факторів
якості послуги. Основні потреби: гарний технічний стан об'єкта, зручність розташування,
доступна вартість послуг, зручний графік роботи., професіоналізм тренерів.

2.3.Формування маркетингового плану
Маркетинговий план ПБ встановлює основні цілі маркетингу послуг та шляхи їх досягнення
(опис методів застосування ресурсів маркетингу для досягнення маркетингових цілей).
Маркетинговий підхід до реалізації послуг передбачає здійснення контролю над такими
основними елементами:— можливості реалізацїі спортивно-оздоровчих и додаткових послуг
ПБ;
—
—
—
—

цінова політика;
методи просування послуг.
Основні принципи маркетингової роботи
реалізація послуг фізкультурно-спортивної спрямованості повинна відповідати
потребам потенційних користувачів (населення району), ринкової ситуації і
можливостям ПБ;
— повне задоволення потреб користувачів (населення району) і відповідність
сучасному технічному рівню;
— присутність на момент найбільш ефективно можливої реалізації послуг; постійне
вдосконалення реалізованих послуг фізкультурно-спортивної спрямованості;
— єдність стратегії і тактики для швидкого реагування на мінливий попит. У
середньостроковому періоді повинні активно використовуватися інструменти
реклами, пропаганди і стимулювання збуту спортивно-оздоровчих і додаткових
послуг ПБ.
У комплекс маркетингових заходів ПБ входить оцінка пропонованих послуг і перспектив
розвитку (дослідження динаміки попиту і пропозиції), а також аналіз форм збуту послуг
фізкультурно-спортивної спрямованості і оцінка використовуваних методів ціноутворення.
Підготовка проектів і здійснення відповідних ініціатив в рамках реалізації маркетингового
плану ПБ, а також контроль їх виконання покладаються на адміністрацію ПБ. На
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інформаційних стендах ПБ необхідно щомісяця вивішувати інформацію про період і часу
запису в групи, про проведені заходи.
В рамках реалізації маркетингового плану здійснюється ряд функцій: збір, аналіз і надання
необхідної інформації про спортивно-оздоровчих послугах, просування і поширення в
рекламних цілях інформації щодо пропонованих послуг, пошук передбачуваних клієнтів і
встановлення з ними відповідних контактів, формування і пристосування пропозиції до
потреб клієнтури , включаючи надання додаткових послуг.
З метою вироблення стратегії дій (механізмів реагування) ПБ на мінливі умови ринку
спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг використовується метод SWOT-аналізу.

SWOT-Матриця

Вплив
внутрішнього
середовища

Вплив зовнішнього середовища
Можливості
(Opportunities)

Загрози
(Threats)

Сильні сторони
(Strengths)

Стратегія №1

Стратегія №1

Слабкі сторони
(Weaknesses)

Стратегія №2

Стратегія №2

Відповідно до цієї методики визначаються сильні і слабкі сторони ПБ, а також можливості і
обмеження (загрози) з боку зовнішнього середовища. Кожна з цих сторін зіставляється один з
одним, в результаті чого визначається стратегія дій в залежності від того, в якому секторі
матриці вони знаходяться. Таким чином, формується стратегія для кожного з квадратів
SWOT-матриці, на підставі яких потім розробляється загальна стратегія дій (механізмів
реагування).
Загальна стратегія дій ПБ повинна спиратися на стратегічні цілі:
-всебічне задоволення спортивних і фізкультурно-оздоровчих потреб, підвищення рівня
загальнофізичної підготовки жителів;
- організація і проведення спортивно-масової роботи з населенням.
Основні сильні і слабкі сторони ПБ, а також можливості і обмеження (загрози) з боку
зовнішнього середовища:
Сильні сторони:
висока кваліфікація тренерів і інструкторів;
різноманітність послуг, що надаються;
доступна вартість послуг (ціна при забезпеченні якості послуг);
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зручне місце розташування - крокова доступність
укомплектованість спортивним обладнанням;
графік роботи;
наявність системи знижок;
гарний технічний стан;
Слабкі сторони:
популярність / репутація спортивних комплексів;
недолік професійного маркетингу і реклами;
зручність розташування (в деяких випадках недотримання принципу «крокова доступність»);
нестача кваліфікованих кадрів;
мало додаткових послуг.
Можливості:
зростання попиту на фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги;
зростання добробуту жителів;
спонсорська підтримка.
Загрози:
зниження споживчої активності (зацікавленості) - альтернативне
проведення часу;
зниження рівня доходів населення;
активізація діяльності спортивних організацій, що надають аналогічні
фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги.
В силу того, що спортивно-оздоровчі послуги мають певними особливостями, такими як
невідчутність, невіддільність від джерела, непостійність якості і незберігаємість, при
розробці програми маркетингу в рамках механізмів реагування ПБ на мінливі умови ринку
спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг необхідно враховувати основні складові:
Послуги
Основна мета занять спортом для споживачів послуг - це зміцнення здоров'я і поліпшення
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загального самопочуття. Даний мотивуючий фактор слід враховувати при розробці
маркетингових ініціатив.
Фізкультурно-оздоровчим послугам властиві свої відмінні риси: поперше, попит на фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги надзвичайно еластичний по
відношенню до рівня доходу і цінами, але багато в чому залежить також
від зовнішніх факторів і соціальних умов;
по-друге, у зв'язку з сезонними коливаннями попиту присутній так званим
мий ефект насичення, наприклад, сезонне зниження попиту на фізкультурно
оздоровчі та спортивні послуги в літній період;
по-третє, пропозиція фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг відрізняється негнучким
виробництвом. Вони можуть споживатися тільки безпосередньо в місці їх виробництва. ФОК
не може в повній мірі пристосуватися в часі і просторі до зміни попиту;
по-четверте, не може бути досягнута висока якість фізкультурно-оздоровчих послуг при
наявності незначних недоліків, оскільки саме обслуговування споживачів складається з цих
самих дрібниць.
Ці специфічні особливості фізкультурно-оздоровчих послуг істотно впливають на комплекс
маркетингових заходів. Для здійснення успішної діяльності в рамках надання фізкультурнооздоровчих і спортивних послуг необхідна детально розроблена і добре продумана
продуктова стратегія.
Продуктова стратегія - це розробка напрямків оптимізації продуктового ряду і визначення
асортименту фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послуг, найбільш
пріоритетним для успішної роботи на ринку і забезпечує ефективність діяльності ПБ в
цілому.
Ціна
Ціноутворення - процес формування цін на товари і послуги, що характеризується
методами і способами встановлення цін. Розробка цінової стратегії - процес,
періодично поновлюваний. З огляду на вплив зовнішніх чинників, цінова стратегія
також повинна володіти певною гнучкістю. Таким чином, необхідна періодична
коригування поставлених цілей і завдань, окремих параметрів цінової стратегії.
Формування цінової стратегії передбачає врахування низки характерних
особливостей, які впливають на процес ціноутворення фізкультурно-оздоровчих і
фізкультурно-спортивних послуг.
До них відносяться:
- висока еластичність цін на фізкультурно-оздоровчі послуги;
- розрив у часі між моментом встановлення ціни і моментом купівлі-продажу
фізкультурно-оздоровчої послуги;
. - нездатність послуг до збереження;
- високий ступінь впливу спортивних організацій, що надають аналогічні
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фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги;
- сезонна диференціація цін;
- високий рівень орієнтації на соціально-психологічні особливості споживачів, так
як ціна фізкультурно-оздоровчої послуги пов'язана з соціальним статусом клієнта.
Формування ціни на фізкультурно-оздоровчі послуги залежить від багатьох
факторів:
- від тимчасових критеріїв (пору року, високий, середній, низький сезони, тариф
вихідного дня, тариф тривалості перебування);
- від попиту і очікуваного обсягу обороту (групові заняття, корпоративні клієнти);
- від місця розташування ПБ (місце розташування, транспортна доступність і
інше); - від умов оплати (пільги, знижки);
- від якості обслуговування, очікуваного клієнтом (комфортність, додаткові
послуги та ін.).
Залежно від поставлених цілей може бути обрана одна з декількох стратегій
ціноутворення:
пропозиція комбінованого набору фізкультурно-спортивних та спортивнооздоровчих послуг;
орієнтація на гнучку систему знижок і пільг;
встановлення цін значно нижче щодо комерційних спортивних організацій.
Для фізкультурно-оздоровчих послуг велика роль соціального фактора. Внаслідок
цього послуги в купівельному поводженні розглядаються як соціальне перевага,
виражене в прихильності до здорового способу життя. Ціноутворення в цьому
випадку має враховувати не просто і не стільки традиційні вартісні
характеристики процесу надання послуги (собівартість і прибуток), скільки
значущість соціального ефекту для споживачів.
При формуванні цін на фізкультурно-оздоровчі послуги необхідно дотримуватися наступних
основних принципів ціноутворення:
. - принцип цілеспрямованості - визначення пріоритетних економічних і соціальних завдань і
проблем, які повинні вирішуватися за допомогою цін;
. - принцип обґрунтованості, який полягає в необхідності аналізу та обліку в ціноутворенні
ринкових факторів і об'єктивних економічних законів розвитку ринкової економіки;
. - принцип контролю, який має на меті перевірку надійності застосування встановлених
законодавством загальних правил ціноутворення З метою реалізації обраної стратегії
ціноутворення визначається методика формування цін, тобто сукупність конкретних
способів, рекомендацій, засобів та інструментарію в рамках діючої методології механізму
ціноутворення. Будь-яка ціна складається з певних елементів, які необхідно розрахувати.
Набір таких елементів, виражених у вартісних одиницях виміру, буде представляти склад
ціни. Для ПБ найбільш прийнятний витратний метод ціноутворення, який базується на
розрахунку собівартості платної послуги, збільшеної на задану норму прибутку.
Привабливість цього методу ціноутворення для ПБ обумовлена низкою причин:
- витратне ціноутворення спирається на доступні дані. Всю інформацію, необхідну для
встановлення цін, можна отримати на основі даних бухгалтерського обліку та звітності;
- даний метод ціноутворення вирівнює ціни на однорідні послуги в зв'язку з ідентичністю
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структури витрат;
- формування цін на соціально значущі послуги, що надаються фізкультурно оздоровчими
комплексами, економічно обґрунтовано. Разом з тим витратний метод ціноутворення має і
ряд недоліків:
- при розрахунку ціни витратним методом не враховується сформований рівень попиту на
пропоновану послугу, внаслідок чого можуть виникнути труднощі з реалі-цією послуги при
зниженні попиту на неї;
- обчислена витратним способом ціна не відображає заходи корисності послуги для
споживача, її якості в порівнянні з ідентичними послугами, що надаються іншими
організаціям. Також можливий метод ціноутворення, заснований на аналізі
конкурентних цін - цін інших організацій, що надають аналогічні або однорідні
послуги. З урахуванням специфіки діяльності ПБ найбільш підходящим є
комбінування декількох методів ціноутворення в рамках заданих обмежень.
Механізм ціноутворення в цьому випадку може виглядати наступним чином:
- визначення ціни витратним методом;
- паралельне визначення ціни на основі аналізу цін організацій, що надають аналогічні або
однорідні послуги;
- розрахунок ціни на платну послугу на основі аналізу попиту;
- зіставлення цін, розрахованих трьома різними способами;
- визначення базової відпускної ціни на відповідну послугу згідно встановленої норми
рентабельності;
- визначення цін для пільгових категорій громадян з урахуванням встановлених знижок. Ціна,
розрахована витратним методом, виступає в якості обмеження і є нижнім порогом ціни
послуги. Можливі ситуації, коли при розрахунку собівартості послуги «витратна» ціна може
вийти надмірно високою.
В даному випадку потрібно:
- перевірити коректність розрахунку собівартості в розрізі статей витрат;
- переглянути структуру витрат в цілому; - в разі необхідності переглянути нормативи оплати
праці, чисельність «платних» груп, завантаження спортивних об'єктів і т. П .;
-Розглянути питання економічної доцільності здійснення заздалегідь збитковою
підприємницької діяльності.
Цілями цінової політики можуть виступати:
. - залучення та утримання більшої кількості споживачів послуг;
. - забезпечення беззбитковості підприємницької діяльності;
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. - залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку основної діяльності;
. - конкурентоспроможність цін і ін.
. З огляду на особливості діяльності ПБ, основними правилами формування ціни на платні
фізкультурно-спортивні та спортивно-оздоровчі послуги, що надаються населенню, є:
. соціальна спрямованість діяльності - однієї з основних цілей здійснення підприємницької
діяльності є вирішення соціальних завдань з оздоровлення населення, залученню до спорту;
. доступність цін - політика ціноутворення повинна передбачати можливість надання платних
послуг соціально незахищеним, малозабезпеченим верствам населення за пільговими цінами;
. економічна обґрунтованість цін - доходи від надання платних послуг повинні покривати
витрати, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності;
. ефективність - доходи від надання платних послуг повинні спрямовуватися на розвиток
матеріально-технічної бази, поліпшення соціальних умов працівників і т.п.
. Надбавки (націнки) застосовуються, як правило, при укладанні договорів з
юридичними особами, проведенні індивідуальних занять з клієнтами і т. П.
. Знижки за всесезонну покупку використовуються в разі сезонних відмінностей в
попиті. Основна мета використання таких знижок - спонукати населення до купівлі
послуги в період зниженого попиту на неї.
. Необхідно систематично здійснювати перегляд цін на предмет їх відповідності
ціновій політиці, встановленим нормативам, стратегії діяльності, а також проводити
коректування цін з урахуванням темпів інфляції.
Канали розподілу та просування
Канал розподілу (збуту) - сукупність способів просування товарів і послуг від виробника до
споживача.
При аналізі каналів просування товарів і послуг на ринок виділяються основні категорії:
щоденні газети, журнали, довідники, поштова реклама, радіо, телебачення, Інтернет,
зовнішня реклама, виставки
Високовитратні інструменти проведення рекламної кампанії: телебачення, реклама на FMрадіо, зовнішня вивіска, проведення презентації та рекламних акцій, рекламно-інформаційні
статті в журналах.
Маловитратні інструменти проведення рекламної кампанії: банерні розтяжки над фасадом
будівлі, штендер / вивіска біля входу з інформацією, рекламна листівка, буклет, флаєр,
візитна картка.
Основні джерела інформації, які використовуються при виборі спортивного об'єкту:
«сарафанне радіо» - від родичів, знайомих, сусідів; реклама на щитах, транспарантах;
Реклама в інтернеті.
Формування системи розподілу починається з вибору учасників каналу збуту (в даному
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випадку канал розподілу нульового рівня: виробник - споживач). Як тільки канали збуту
визначені, маркетингові зусилля концентруються на управлінні цим каналом.
Істотною відмінністю каналу розподілу оздоровчих послуг від каналу збуту товарів є те, що
канал розподілу переміщує споживача до місця надання послуги - ПБ, тоді як безпосередньо
товар по каналах збуту переміщується до споживача.
ПБ, здійснюючи збут послуг, виконують ряд функцій:
. - збір, аналіз і надання необхідної інформації про послуги; просування і поширення в
рекламних і пропагандистських цілях інформації щодо пропонованих фізкультурнооздоровчих послуг;
. - знаходження передбачуваних клієнтів і встановлення з ними відповідних контактів;
. - формування і пристосування пропозиції до потреб клієнтури, включаючи надання
додаткових послуг.
. ПБ повинні мати продуману комунікаційну стратегію і вміти підтримувати зв'язки з
клієнтурної групами, контактними аудиторіями і широкою громадськістю. Комунікаційні
процеси повинні бути безперервними і ефективними. Сучасні організації спортивної та
фізкультурно-оздоровчого сервісу управляють складною системою комунікаційних зв'язків, у
цій ситуації програма маркетингових комунікацій фактично є системою просування і
стимулювання продажів і важливим елементом комплексу маркетингу. Для ринку послуг
зв'язку з громадськістю є найважливіший інструмент комунікаційної політики, необхідної для
створення позитивного іміджу ПБ і їхніх послуг, а також широкого залучення споживачів
через сприятливу громадську думку, що створюється засобами масової інформації.
Просування ПБ виконує ряд функцій:
- встановлення і підтримання зав’язків з пресою: розміщення відомостей пізнавального,
інформаційного і родієвого характеру в ЗМІ для залучення уваги до спортивно-оздоровчим
послугам і самим ПБ;
- популяризація, створення популярності через дії, спрямовані на привернення уваги публіки;
3. Операційний план
Розрахунки в бізнес-плані проводяться на п'ятирічний період і ґрунтуються на дослідженнях
ринку фізкультурно-оздоровчих послуг та прогнозних параметрах розвитку діяльності ПБ.
Визначається максимальна (в залежності від виду спорту) одночасна пропускна
спроможність ПБ. Для забезпечення якості послуг, фізкультурно-оздоровчих послуг
наповнюваність груп не перевищує одночасної пропускної спроможності ПБ і нормативу
наповнюваності груп даного напрямку. Основними принципами ціноутворення щодо платних
послуг ПБ є окупність витрат на їх надання та забезпечення рентабельності роботи. У
розрахунках плану доходів передбачається зростання цін на платні послуги. Прейскурант цін
переглядається в міру необхідності. Також враховуються сезонні коливання попиту на платні
спортивно- оздоровчі послуги. Наприклад: в зимовий і весняний періоди часу відзначається
зростання споживчої активності, тоді як в літній період часу спостерігається падіння попиту.
На підставі проведених маркетингових досліджень і вивчення динаміки попиту на
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фізкультурно-оздоровчі послуги прогнозується попит на платні послуги.
При розрахунку повної собівартості закладаються параметри сезонних коливань собівартості
реалізації послуг, в тому числі передбачається спад витрат на фонд оплати праці (літній
період), перерозподіл структури витрат на оплату послуг з утримання майна і т. Д.
Приклад структури витрат ПБ
1. Фонд оплати праці та нарахування
2. Комунальні послуги
3. Експлуатаційний витрати
4. Маркетингові послуги
5. Адміністративні витрати
6. Транспортні витрати і послуги зв'язку
7. Інші послуги
8.ВСЬОГО ВИТРАТ
Приклад бюджету витрат:
№

Доходи

1

продаж послуг

%
100

Витрати
1

Фонд оплати праці та нарахування

55

2

Комунальні послуги

25

3

Експлуатаційний витрати

7

4

Маркетингові послуги

5

5

Адміністративні витрати

5

6

Транспортні витрати і послуги зв'язку

1

7

Інші послуги

2

3.1 Планування фінансових показників
Тенденція до коливання виручки від реалізації послуг протягом року відбувається через
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сезонних коливань обсягу продажів.
1. Показник рентабельності діяльності відображає, скільки чистого прибутку припадає на
одиницю виручки,%:
Показники чистої рентабельності = Чистий прибуток за період * 100%
Виручка від реалізації послуг
Позитивна динаміка зміни чистої рентабельності діяльності розглядається як зростання
ефективності діяльності ПБ.
Позитивна динаміка може бути наслідком збільшення обсягів надання послуг, скорочення
витрат, розширення асортименту послуг, підвищення їх якості та, відповідно, попиту на
послуги і т. П.
Негативна динаміка показника розглядається як зниження ефективності діяльності ПБ.
Зниження величини показника може бути наслідком:
. - зменшення обсягу реалізованих платних фізкультурно-оздоровчих послуг внаслідок
впливу як внутрішніх (якість надаваних платних послуг, вартість послуг, графік надання
фізкультурно-оздоровчих послуг), так і зовнішніх чинників (попит на платні фізкультурнооздоровчі послуги, наявність конкурентів і інші неконтрольовані чинники) ;
. - збільшення витрат по основній діяльності (збільшення ставок податків, збільшення
тарифів по комунальних послугах, зростання цін на придбані матеріали, використовувані в
процесі надання платних фізкультурно-оздоровчих послуг, зростання цін на послуги
сторонніх організацій та ін.).
Основні принципи беззбитковості роботи ПБ
Витрати ПБ повинні повністю покриватися доходами, отриманими від реалізації
фізкультурно-оздоровчих послуг. Дотримання цього принципу гарантує відсутність збитків,
однак не означає рентабельності діяльності ПБ.
Принцип рентабельності діяльності. Для ефективного функціонування і гарантії
беззбитковості роботи ПБ в умовах нестабільності зовнішнього середовища доходи від
реалізації послуг повинні перевищувати сукупні витрати.
Принцип економічної зацікавленості. Персонал ПБ повинен бути матеріально зацікавлений в
забезпеченні прибутковості діяльності.
Принцип регулярного комплексного моніторингу діяльності ПБ, зовнішніх і внутрішніх
факторів, що впливають на його діяльність.
Моніторинг зовнішніх факторів дозволяє виробити механізми реагування П на несприятливі
дії зовнішнього середовища. Моніторинг зовнішніх чинників ґрунтується на відстеженні
динаміки попиту на платні фізкультурно-оздоровчі послуги і аналізі споживачів
фізкультурно-оздоровчих послуг, а також на аналізі нормативних документів, що відносяться
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до діяльності ПБ.
Моніторинг внутрішніх факторів дозволяє виявити ефективність діяльності, а також
визначити можливості розвитку і резерви ПБ. Моніторинг внутрішніх чинників включає
оцінку ключових показників ефективності діяльності ПБ і аналіз рівня беззбитковості.
Планування діяльності ПБ здійснюється з урахуванням нестабільності зовнішнього
середовища. Планові показники діяльності ПБ повинні розроблятися з урахуванням різних
сценаріїв розвитку факторів зовнішнього середовища. Кожному показнику встановлюється
допустимий діапазон значень, в рамках якого за різними сценаріями забезпечуватиметься
беззбитковість діяльності.
3.2 Визначення рівня беззбитковості роботи плавального басейну
Під рівнем беззбитковості функціонування ПБ розуміється такий обсяг реалізації
фізкультурно-оздоровчих послуг (чол. * Год), при якому виручка від реалізації повністю
покриває витрати ПБ. При такому мінімальному (беззбиткове) обсязі реалізації діяльність ПБ
характеризується що не збиткова і не прибуткова.

Рівень беззбитковості знаходиться там, де загальні витрати дорівнюють обсягу виручки від
реалізації, т. Е. В точці перетину графіків загальних витрат і виручки від реалізації.
При цьому область графіка, що знаходиться нижче рівня беззбитковості, є зоною збитків, а
область графіка, яка перебуває вище рівня беззбитковості, - зоною прибутку.
Розрахунок рівня беззбитковості використовується при плануванні економічних параметрів
діяльності ПБ:
визначення мінімального обсягу реалізації з урахуванням цільової прибутку дозволяє
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спланувати необхідний обсяг реалізації послуг, при якому будуть покриватися витрати і
забезпечуватися ефективність роботи ПБ;
модель розрахунку рівня беззбитковості дозволяє простежити зміну мінімального
допустимого обсягу реалізації при зміні рівня витрат і цін на фізкультурно-оздоровчі
послуги.
Таким чином, плануючи різні варіанти величин витрат і цін, для кожного такого випадку
можна визначити мінімальний обсяг реалізації, при якому буде забезпечуватися беззбитковий
робота ПБ.
При плануванні цін важливо враховувати, що підвищення цін зменшує мінімальний обсяг
реалізації, а зниження цін підвищує мінімальний обсяг реалізації фізкультурно-оздоровчих
послуг.
При плануванні структури і величини витрат необхідно знати зміну витрат в залежності від
обсягу реалізації. Для цієї мети витрати поділяються на постійну і змінну частини, що
враховується при розрахунку рівня беззбитковості. Збільшення змінних витрат на одиницю
реалізації і величини постійних витрат підвищує рівень беззбитковості, а зменшення змінних
витрат на одиницю реалізації і величини постійних витрат знижує рівень беззбитковості.
Рівень беззбитковості може визначатися:
Для кожного виду фізкультурно-оздоровчих послуг.
В даному випадку розраховується критичний обсяг реалізації послуги, у разі недосягнення
якого дана послуга є збитковою. При такому підході розрахунок рівня беззбитковості для
кожної послуги трудомісткий, т. К. Пов'язаний з необхідністю поділу постійних витрат по
кожній послузі.
Для групи фізкультурно-оздоровчих послуг.
В даному випадку розраховується загальний рівень беззбитковості декількох видів
однотипних послуг. Однотипними послугами є, наприклад, послуги басейну: оздоровче
плавання, аквааеробіка і ін.
Перевагою розрахунку загального рівня беззбитковості є відносна простота розрахунку
(немає необхідності розділяти постійні витрати за видами послуг), а недоліком - неточність
розрахунку, так як не враховуються особливості реалізації кожного виду послуги.
Визначення рівня беззбитковості для окремого виду послуги
Розрахунок рівня беззбитковості ґрунтується на взаємозв'язку витрат, виручки від реалізації,
обсягу реалізації і прибутку, яку можна представити у вигляді такої формули:
Чистий прибуток = ціна послуги * обсяг реалізації послуги (чол /час) - (постійні витрати + змінні на одиницю * обсяг реалізації послуг)
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Так як мета розрахунку полягає у визначенні беззбиткового обсягу реалізації, при якому ФОК
отримує нульовий прибуток, то для розрахунку обсягу реалізації використовується вираз:
Обсяг реалізації послуги (чол. / год) = Постійні витрати
(Ціна послуги - змінні витрати на од. Реалізації послуги)
Різниця між ціною і змінними витратами на одиницю реалізації утворює питомий
маржинальний дохід.
Таким чином, рівень беззбитковості можна представити таким виразом:
Рівень беззбитковості (чол. / год) = постійні витрати
Маржинальний дохід на одиницю реалізації послуги
Рівень беззбитковості у вартісному вираженні розраховується за наступною формулою:
Рівень беззбитковості (грн.) = Рівень беззбитковості (чол / год) *
Ціна реалізації послуги (грн.)

З огляду на те, що облік постійних витрат ведеться консолідовано по всіх фізкультурнооздоровчим послугам, з метою розрахунку рівня беззбитковості послуги виникає
необхідність поділу постійних витрат за видами послуг.
За основу поділу в даному випадку може бути прийнятий обсяг виручки від реалізації по
кожному виду послуг, при цьому розраховується коефіцієнт виручки від реалізації послуги:
Коефіцієнт виручки від реалізації послуг =
Обсяг виручки від реалізації по даному виду послуг за період (грн.)
Обсяг виручки від реалізації за всіма вид послуг за період (грн.)

Розрахунок частки постійних витрат, що припадають на послугу, здійснюється за формулою:
Частка постійних витрат, що припадають на послуги =
Сума постійних витрат за період * Коефіцієнт виручки від реалізації послуг
Визначення загального рівня беззбитковості для групи послуг
.

Визначення загального рівня беззбитковості для групи послуг доцільно при реалізації
обмеженого числа однотипних фізкультурно-оздоровчих послуг (наприклад, послуги
басейну). Мінімальний обсяг реалізації в цьому випадку визначається в вартісному
вираженні.
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.

Розрахунок загального рівня беззбитковості здійснюється за такою формулою:

.

Загальний рівень беззбитковості грн. =

.

Виручка від реалізації послуги грн. * Постійні витрати грн.

.

(Виручка від реалізації послуг, грн. - змінні витрати з надання послуг, грн.)

.
.

При розрахунку рівня беззбитковості роботи ПБК до постійних витрат (в межах
короткострокового періоду) відносяться:

.

. - витрати на основну оплату праці інструкторів ПБ, не залежну від обсягу наданих
послуг, з відрахуваннями;

.

. - витрати на основну заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу,
зайнятого в організації надання фізкультурно-оздоровчих послуг, з відрахуваннями;

.

. - витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, який бере участь в
обслуговуванні майна ПБ з відрахуваннями;

.

. - комунальні витрати (електроенергія, теплова енергія, водопостачання і
водовідведення та ін.) Та інші постійні витрати ПБ;

.

. - витрати на утримання і ремонт майна, використовуваного при наданні
фізкультурно-оздоровчих послуг в ПБ;

.

. - витрати на амортизаційні відрахування по майну, прямо або побічно
використовується при наданні фізкультурно-оздоровчих послуг;

.

. - витрати на оплату послуг сторонніх організацій, спожиті для організації та надання
фізкультурно-оздоровчих послуг в ПБ;

.

. - інші постійні витрати при наданні фізкультурно-оздоровчих послуг. При
розрахунку рівня беззбитковості до змінних витрат відносяться:

.

. - витрати на оплату праці інструкторів ПБ, при залежності оплати праці від обсягу
наданих послуг, з відрахуваннями;

.

. - витрати на виплату премій інструкторам ПБ і адміністративно-управлінського
персоналу в залежності від обсягу фізкультурно-оздоровчих послуг;

.

. - витрати на матеріали, використовувані в процесі надання фізкультурно-оздоровчих
послуг

.

.

.

. Маркетинг

.

Так як облік витрат і виручки ведеться консолідовано по всіх фізкультурно47

оздоровчим послугам, з метою розрахунку точки беззбитковості виникає необхідність
поділу витрат і виручки за видами послуг. За основу поділу в даному випадку може
бути прийнятий обсяг реалізації за кожним видом фізкультурно-оздоровчих послуг,
при цьому розраховується коефіцієнт обсягу реалізації:
.

Коефіцієнт обсягу реалізації =

.

Обсяг реалізації за даним видом послуги (чол / год)

.

Обсяг реалізації за всіма видами послуг за період (чол / год)

.
.

Розглянуті методи визначення точки беззбитковості грунтуються на наступних
припущеннях:

.

. - всі витрати можуть бути віднесені або до постійних, або до змінним;

.

. - постійні витрати є постійними протягом заданого періоду часу;

.

. - питомі змінні витрати не змінюються (змінні витрати на одиницю реалізації);

.

. - ціна фізкультурно-оздоровчої послуги є постійною протягом заданого періоду часу;

.

. - рівень ділової активності ПБ (обсяг реалізації фізкультурно-оздоровчих послуг) є
єдиним фактором, що впливає на зраді ня обсягу витрат і виручки;

.

. - обсяг виручки відповідає обсягу реалізації фізкультурно-оздоровчих послуг;

.

. - асортимент фізкультурно-оздоровчих послуг є незмінним протягом заданого
періоду часу.

Застосування моделі розрахунку рівня беззбитковості при плануванні обсягу реалізації
Застосування моделі розрахунку рівня беззбитковості дозволяє здійснювати планування
обсягу реалізації послуги. Якщо потрібно досягти певної (цільової) прибутку, то необхідний
обсяг реалізації в кількісному вираженні розраховується за формулою:
Необхідний обсяг реалізації послуги (люд.-год) =
Постійні витрати + цільова прибуток
Питома маржинальний дохід
. Необхідний обсяг реалізації у вартісному вираженні розраховується за формулою:
Необхідний обсяг реалізації послуги (грн.) =
Постійні витрати + цільова прибуток
(Питомий маржинальний дохід грн. / Ціна реалізації послуги грн)
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4. Аналіз ризиків
Одним із завдань аналізу ризиків є визначення чутливості фінансових показників до змін
різних параметрів. Оцінка діапазону параметрів, в якому фінансові показники залишаються в
межах прийнятних значень, дозволяє визначити запас міцності, а також розрахувати ступінь
захисту від коливань різноманітних факторів, що впливають на результати діяльності ПБ.
При аналізі ризиків реалізації плану на основі аналізу чутливості проводиться оцінка:
- обсягу збуту;
- витрат на оплату праці;
- витрат на придбання послуг (за винятком комунальних) і нефінансових активів.

Аналіз норм беззбитковості ПБ включає:
- аналіз чутливості в умовах невизначеності;
- аналіз запасу фінансової міцності.
Аналіз чутливості - методика аналізу ризику, при якій змінюються ключові змінні і в
результаті цього показник рентабельності і коефіцієнт окупності капіталовкладень. Аналіз
чутливості полягає у визначенні критичних меж зміни факторів. Наприклад, наскільки
максимально можна знизити обсяги реалізації або ціни на фізкультурно-оздоровчі послуги,
при яких чистий приведений дохід дорівнюватиме нулю.
Одним із завдань такого аналізу є визначення чутливості показників ефективності до змін
різних параметрів. Оцінка діапазону параметрів, в якому показники ефективності
залишаються в межах прийнятних значень, дозволяє визначити запас міцності. Чим ширше
діапазон параметрів, в якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних
значень, тим вище запас міцності, краще захист від коливань різних факторів, що впливають
на результати діяльності ПБ.
При аналізі ризиків діяльності ПБ на основі аналізу чутливості необхідна оцінка наступних
параметрів:
- рівень інфляції;
- обсяги збуту;
- суми витрат;
- величина податків;
- зарплата персоналу.
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Аналіз чутливості по періоду окупності відображає серйозну залежність
окупності ПБ від обсягу збуту, що вказує на високу ймовірність і значимість комерційного
ризику.
Запас фінансової міцності - різницю між фактичним обсягом реалізації і обсягом реалізації в
точці беззбитковості. Запас фінансової міцності показує, наскільки може знизитися обсяг
реалізації, не викликавши при цьому збитків. Чим вище запас фінансової міцності, тим менше
ймовірність того, що діяльність ПБ здається збитковою внаслідок непередбачених чинників.
Запас фінансової міцності може розраховуватися як по окремій послузі, так і за кількома
однотипним послуг.
Розрахунок запасу фінансової міцності по окремій фізкультурно-оздоровчої послуги дозволяє
визначити прийнятний можливий діапазон зміни обсягу реалізації даної послуги. При
розрахунку по окремих послугах беруться дані по кожній послузі.
Розрахунок по групі однотипних послуг дозволяє визначити запас фінансової міцності всього
ПБ, однак є менш точним, так як не враховує особливості реалізації окремих видів послуг.
Розраховується процентне відношення запасу фінансової міцності до фактичного обсягу
реалізації:
Запас міцності в% =
Фактичний обсяг реалізації (чол / год) - рівень беззбитковості (чол / год) * 100
Фактичний обсяг реалізації (чол / год)
Рівень беззбитковості розраховується на основі даних аналізованого періоду.
Аналіз запасу фінансової міцності дозволяє контролювати обсяги реалізації фізкультурнооздоровчих послуг і при необхідності приймати рішення про перегляд параметрів їх
реалізації.
Аналіз запасу фінансової міцності проводиться в таких аспектах:
- порівняння отриманого значення запасу фінансової міцності з оптимальним (нормативним)
значенням, визначеним згідно з вимогами забезпечення беззбитковості роботи ПБ в умовах
нестабільності зовнішнього середовища;
- аналіз динаміки запасу фінансової міцності за аналізовані періоди. Нормативні значення
запасу фінансової міцності визначаються індивідуально
для кожного ПБ При визначенні нормативного значення враховуються особливості
функціонування ПБ і пов'язані з ними ризики діяльності, обумовлені змінами ринку
фізкультурно-оздоровчих послуг.
Нормативні значення групуються за ступенем ризику. Рекомендовані (універсальні)
нормативні значення запасу фінансової міцності з урахуванням нестабільності зовнішнього
середовища
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Показник

Високий̆ ризик

Помірний̆ риск

Низький̆ риск

Менш 15

15—30

Більше 30

Оцінка ризику
Запас фінансової
міцності,%

Нормативні значення дозволяють оцінювати поточну діяльність ПБ в рамках оперативного
контролю, своєчасно виявляючи ризик втрати прибутку, а також планувати економічні
показники діяльності ПБ з урахуванням необхідного запасу финан- совою міцності в умовах
нестабільності зовнішнього середовища.
Аналіз динаміки запасу фінансової міцності за аналізовані періоди дозволяє виявити
тенденції діяльності ПБ і попередити погіршення економічного стану, прийнявши відповідні
управлінські рішення.
Негативна динаміка запасу фінансової міцності говорить про те, що в найближчій
перспективі діяльність ПБ може виявитися збитковою.
При аналізі динаміки показника необхідно враховувати, що зростання запасу фінансової
міцності обмежений наявними економічними можливостями ПБ.
5. Розробка довгострокових сценарних умов розвитку плавального басейну
Розробка довгострокових сценарних умов розвитку ПБ в може грунтуватися на застосуванні
методу моделювання.
Моделювання являє собою серію чисельних експериментів, покликаних отримати емпіричні
оцінки ступеня впливу різних чинників (вихідних величин) на залежні від них результати
(показники).
У загальному випадку проведення імітаційного експерименту для прогнозування умов
розвитку ПБ розбивається на наступні етапи:
- встановлення взаємозв'язку між вихідними і вихідними показниками у вигляді
математичного рівняння або нерівності;
. - визначення законів розподілу ймовірностей для ключових параметрів створюваної моделі;
. - здійснення імітації значень ключових параметрів моделі;
. - розрахунок основних характеристик розподілів вхідних і вихідних показників;
. - аналіз отриманих результатів.
. Результати імітаційного експерименту спільно зі статистичним аналізом використовуються
для побудови прогнозних моделі і сценаріїв розвитку ПБ. Імітаційне моделювання
здійснюється на основі методу сценаріїв: оптимістичний, реалістичний, песимістичний. При
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визначенні залежності результуючого показника в цій іпостасі показника виступає один із
критеріїв ефективності - рентабельність діяльності ПБ. До недоліків розглянутого підходу
слід віднести:
- труднощі прогнозування на основі імітаційних моделей, що враховують велике число
зовнішніх і внутрішніх факторів, внаслідок їх математичної складності та об'ємності;
- відносну неточність отриманих результатів.
Незважаючи на зазначені недоліки, в даний час імітаційне моделювання є основою для
розробки прогнозних параметрів розвитку ПБ.

Стандарти FINA для спортивних басейнів
Всі змагання з водних видів спорту під егідою міжнародної федерації плавання (FINA)
проводяться за єдиними правилами.
Всі спортивні результати на змаганнях з плавання, плавання на відкритій воді на території
України мають статус офіційних, якщо вони проводяться під егідою ФПУ.
Всі спортивні результати на змаганнях зі стрибків у воду, синхронного плавання, ватерполо
на території України мають статус офіційних, якщо вони проводяться під егідою
національних федерацій зі стрибків у воду, синхронного плавання, ватерполо.
Вищесказане зобов'язує спортивні споруди для проведення офіційних змагань з водних видів
спорту відповідати єдиним міжнародним стандартам, розробленим FINA (FINA Facilities
Rules) і затвердженим Бюро FINA.
Для різного рівня змагань встановлені загальні та мінімальні правила і стандарти для
басейнів. Найжорсткіші вимоги пред'являються до об'єктів для проведення змагань з водних
видів спорту на Олімпійських Іграх і Чемпіонатах Світу.
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Басейни для плавання
Змагання з плавання проводяться в басейнах на дистанціях 50 і 25 метрів.
Змагання з плавання на Чемпіонатах Світу з водних видів спорту та Олімпійських Іграх
проводяться в басейнах, жорстко обмеженими наступними параметрами:
- довжина - 50 м;
- ширина - 25 м;
- глибина - 3 м.
Ці змагання проводяться тільки в критих спортивних спорудах.
FINA також проводить Чемпіонати Світу на «короткій воді» в басейнах з параметрами:
- довжина - 25 м;
- ширина - 25 м;
- глибина - 2 (3) м.
Ці змагання також проводяться тільки в критих спортивних спорудах.
Інші офіційні змагання з плавання, в тому числі Чемпіонати Європи, Кубки Світу,
Національні чемпіонати та ін. проводяться в басейнах, при довжині 50 або 25 метрів. Але
ширина і глибина яких може бути змінною. FINA допускає глибину басейнів від 2м, до 1,35, і
навіть менше. В Україні, з метою безпеки, і на основі досвіду роботи провідних тренерів,
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федерація плавання рекомендує обмежити мінімальну глибину басейну для проведення
змагань відміткою 1,1 м.
Комплектацію водних комплексів, а також розміри басейнів, з прив'язкою до категорії
змагань, ви знайдете в Класифікаторі плавальних басейнів України.
Ширина басейнів для змагань варіюється кількістю доріжок, від 10-ти на Чемпіонатах Світу,
до 6-ти на міських чемпіонатах. При цьому слід врахувати, що за стандартами FINA, з 2017
року мінімальна ширина доріжки в басейнах для змагань становить 2,5 м.
Слід пам'ятати, що довжина всіх спортивних басейнів розраховується з урахуванням монтажу
навісних сенсорних панелей для фіксації результатів.
FINA рекомендує виконувати систему переливу басейну в рівні підлоги обхідних доріжок.
Для змагальних басейнів Олімпійської програми і Чемпіонату Світу, така система переливу
обов'язкове по всьому периметру спортивного басейну.
При проектуванні, архітектори повинні також ознайомитися з додатковими вимогами, які
необхідно враховувати при проектуванні басейнів для змагань. А саме, стартові тумби,
розділювальні канати, фіксована розмітка, прапорці тощо (Див. Додатки 1,1-1,5). Щоб
уникнути помилок, федерація плавання настійно рекомендує виконувати окремий розділ
проекту - «Спортивні технології».
Температура води в басейнах для змагань не повинна бути нижче +25 С (+3).
Планування кількість глядацьких місць в басейнах для змагань залежить, в першу чергу, від
рейтингу змагань. Наприклад, для проведення фіналів на Чемпіонаті Світу необхідно
забезпечити 15 тис. Глядацьких місць, а для Чемпіонату Європи - 2 тис ..
Важливе значення для проведення змагань має ширина обхідних доріжок в басейні. Часто
архітектори посилаються мінімальний параметр (1,5 м), зазначений в ДБН. Цього не
достатньо. Тому, в залежності від рейтингу змагань, ширина обхідних доріжок повинна бути
від 4 до 10м.
Освітлення плавальних басейнів грає найважливішу роль для забезпечення якості відео
трансляції. Інтенсивність освітлення для змагань варіюється від 1500 люкс на Чемпіонатах
Світу та Олімпійських Іграх, до 600 люкс на національних чемпіонатах. Для оптимізації
витрат, систему освітлення рекомендується виконувати багатоступеневу, з системою
діммірованія.
Найкращий результат - ось головна мета для спортсменів. Тому важливе значення, при
підготовці до старту на змаганнях, має правильна розминка. Саме тому наявність
розігрівальних басейнів стає обов'язковою умовою при організації змагань.
При проектуванні басейнів для чемпіонатів, архітектори повинні володіти знаннями про
технології проведення змагань (залежно від їх рейтингу), щоб забезпечити всі етапи і
регламенти їх проведення, починаючи від процедури підготовки басейну, до проведення
урочистого закриття та демонтажу тимчасових конструкцій.
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Басейни для синхронного плавання
Змагання з синхронного плавання зазвичай проводяться в 50-ти метрових басейнах, тобто в
тих же басейнах, в яких змагаються плавці і ватерполісти.
На змаганнях Олімпійської програми, а також на Чемпіонатах Світу, розмір ігрової зони
басейну становить 30м х 12м, до складу якої входить зона 12м х 12м і глибиною 3 м.
На інших змаганнях розмір ігрової зони басейну становить 25м х 12м, до складу якої входить
зона 12м х 12м і глибиною 3 м.
Температура води в басейні для синхронного плавання 27 (+1) С.
Освітленість басейнів для синхронного плавання варіюється від 1500 люкс на Олімпійських
Іграх і Чемпіонатах Світу, до 600 люкс на національних чемпіонатах.
Вода в басейнах для синхронного плавання повинна мати прозорість, необхідну для теле та
відеотрансляцій.
Басейн повинен бути обладнаний звуковим обладнанням і презентаційними прапорцями.
Стартова платформа повинні розташовуватися на висоті 0,7 (min 0,5).
Платформа для суддів, зі стільцями і столами, повинна бути на висоті не нижче 0,6 м.
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У додатку 2 вказані схема розмітки басейну для змагань з синхронного плавання.

Басейни для водного поло
Змагання з водного поло можуть проходити як в 50-ти метрових басейнах, так і в
спеціалізованих басейнах для водного поло. Необхідною обмеженням є глибина басейну, не
менше 2м.
Розміри ігрового поля у водному поло для чоловіків і жінок різні:
- для чоловіків 30,6м х 20м;
- для жінок 25,6м х 20м.
У зв'язку з цим, якщо ви вирішили побудувати спеціалізований басейн для водного поло,
рекомендований розмір такого басейну 35м х 22 (25) м.
Висота стель в басейні для проведення змагань з водного поло повинна становити не менше
7м.
Температура води в басейні повинна бути 26 (+ _ 1) С.
Освітленість в басейні також варіюється від 1500 люкс на Олімпійських Іграх і Чемпіонатах
Світу, до 600 люкс на національних чемпіонатах.
Розташування містків для суддів, зони запасних, а також розмітка вказані
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в Додатку 3.

Басейни для стрибків у воду
Змагання зі стрибків у воду, як правило, проходять в окремих басейнах. Однак, не існує
регламентних обмежень, що забороняють поєднувати в одному басейні проведення змагань з
різних водних дисциплінах. На практиці, це призводить до створення басейнів складних
конструкцій, але їх перевага полягає в комбінованому використанні в період експлуатації.
Особливістю басейнів для стрибків в оду є їх глибина. Залежно від висоти трампліна або
вишки, нормативна глибина басейну змінюється
(Див. Додаток 4.1-4.4).
Конструкції платформ і параметри трамплінів строго регламентовані. При проектуванні
платформ, крім статичних навантажень, необхідно приділяти особливу увагу їх динамічних
характеристик.
Для забезпечення візуального сприйняття поверхні води спортсменами, а також для безпеки,
на гладі води штучно створюється брижі. Або «повітряна подушка» через систему подачі
повітря з дна басейну.
Температура води в басейнах для стрибків у воду 26 (+1) С.
Освітленість в басейнах варіюється від 1500 люкс на Олімпійських Іграх і Чемпіонатах Світу,
до 600 люкс на національних чемпіонатах.
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Судді в басейнах для стрибків воду розміщуються з двох сторін басейну, ліворуч і праворуч
від трамплінів і вишок.
У зоні змагань, позаду вишок і трамплінів, рекомендується розміщувати душові та ванну
джакузі.
При проектуванні басейнів для стрибків у воду, також необхідно враховувати потреби в
спеціально обладнаних тренувальних приміщеннях.
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Бюджет програми ASU і план будівництва
Підставою для планування будівництва / реконструкції спортивних басейнів для розвитку
водних видів спорту в Україні, є кількісні показники інфраструктури, необхідні для
одноразової проведення:
1. Чемпіонату України з водних видів спорту (4 дисципліни +2);
2. Чемпіонату Європи з водних видів спорту (4 дисципліни + 2);
3. Чемпіонату Світу з водних видів спорту (4 дисципліни +2), (за умови будівництва в Україні
Палацу Спорту на 15 тис. Глядацьких місць).
Результатом реалізації Програми ASU по будівництву / реконструкції спортивних басейнів,
стане:
1. Можливість одночасного проведення чемпіонатів з водних видів спорту (4 дисципліни + 2)
за формулою: «Один Чемпіонат - кілька міст»;
2. Можливість проведення національних і міжнародних змагань з окремих водним дисциплін
(плавання, синхронне плавання, водне поло, стрибки у воду) в кожній області України.
Бюджет будівництва спортивних басейнів / Акватик центрів і їх кількість
Таблиця 1
№

Спортивний басейн / Акватік Центр

1
2
3
4
5

Районного масштабу
Регіонального масштабу
Національного масштабу
Міжнародний Акватік Центр, клас Б
Міжнародний Акватік Центр, клас А
ВСЬОГО

Кол-во
шт.

Стоимость
одного (млн.
$)

Стоимость
всего (млн. $)

15
3,5
52,5
7
8
56
3
15
45
Використовувати Палац Спорту
25
153,5

Структура міст України за кількістю жителів
Таблиця 2
№
1
2
3
4

Міста з кількістю жителів
(Тис. Осіб)
30-50
50-250
250-700
От 700
ВСЬОГО

Кількість
Міст (шт.)
45
71
17
7
140

Всього жителів
(Млн. Чол.)
1,9
7,4
6,5
7,2
23
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