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ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 

 

АЕС     атомна електрична станція; 

 

ВП ЮУАЕС   відокремлений підрозділ  

     «Южно-Українська атомна електрична станція»; 

 

ГАЕС     гідроакумулююча електрична станція; 

 

ГД     генеральний директор; 

 

ГЕС     гідроелектростанція; 

 

ДП «НАЕК «Енергоатом» державне підприємство «Національна  

     атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; 

 

ПК «Енергетик»   палац культури «Енергетик». 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 
1.1 «Положення про проведення веломарафону  (далі – Веломарафон) «Gard 

Energy Ride» (далі – Положення)  є документом, який визначає мету та порядок 
організації проведення заходів в рамках реалізації Веломарафону «Gard Energy 
Ride». 

 

1.2 Організаторами Веломарафону є ВП «Южно-Українська АЕС» та 

Громадська організація «Асоціація територій зон спостереження АЕС України». 

 
1.3 Захід реалізується за підтримки Первинної профспілкової організації  

ВП ЮУАЕС (ППО ВП ЮУАЕС), Організації молоді (ППО ВП АЕС) та 
Громадської організації «Українське ядерне товариство». 

 
1.4 Знання цього Положення обов’язкове для наступних працівників 

управління інформації та громадських зв’язків (УІГЗ): 
- начальника управління – прес-секретаря ГД;  
- начальника відділу громадських зв’язків; 
- фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою. 
 
1.5 Відповідальним за перегляд, внесення змін та анулювання цього 

Положення є УІГЗ. Положення переглядається один раз на 5 років. 
 
 
 
2 МЕТА 
 
 
2.1 Формування позитивного іміджу ВП ЮУАЕС та атомної енергетики в 

цілому 
 
2.2 Сприяння розвитку та популяризації знань про атомну енергетику як 

перспективне джерело екологічно чистої енергії, яке сприяє розвитку України та 
робить значний внесок у протистояння глобальним кліматичним змінам. 

 
2.3 Формування позитивного ставлення до ВП ЮУАЕС. 
 
2.4 Патріотичне виховання розвиненої та активної молоді як процесу 

формування особистості через отримання об’єктивної інформації щодо діяльності 
та значення атомної енергетики. 

 
2.5 Популяризація велоспорту та здорового способу життя серед працівників 

ВП ЮУАЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом», населення, залучення їх до видів 
активного відпочинку, що не завдають шкоди довкіллю. 

 
2.6 Популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду. 
 
2.7 Надання спортсменам-аматорам – шанувальникам велоспорту, 

можливості вдосконалити спортивну майстерність. 
 



ПЛ.0.3007.0034 
Положення про проведення веломарафону «GardEnergyRide» 

Аркуш 6 

УІГЗ Зміна  

 

2.8 Визначення найсильніших спортсменів, переможців в «Абсолютному 

заліку» та переможців у своїх вікових групах. 

 

2.9 Вирішення проблем екологічної освіти, морального виховання, 

оздоровлення та соціальної адаптації, духовного та фізичного розвитку молоді, 

сприяння формуванню раціонального природокористування та екологічної 

свідомості. 

 

2.10 Розвиток туризму, веломаршрутів, пропаганда туристично-рекреаційних 

зон у м. Южноукраїнськ та Миколаївській області. 

 

 

 

3 ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

 

3.1 Для проведення Веломарафону створюється організаційний комітет  

(далі – оргкомітет). 

 

3.2 Оргкомітет займається підготовкою та реалізацією усіх заходів 

Веломарафону, відповідно до цього Положення. 

 

 

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ ВЕЛОМАРАФОНУ 

 

 

4.1  За загальну організацію Веломарафону – начальник управління – прес-

секретар ГД. 

 

4.2 За забезпечення фінансування – заступник генерального директора з 

економіки та фінансів. 

 

4.3 За забезпечення транспортом – заступник генерального директора із 

забезпечення виробництва. 

 

4.4 За організацію та проведення екскурсій об’єктами Южно-Українського 

енергокомплексу – начальник управління – прес-секретар ГД. 
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5 ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛОМАРАФОНУ. УМОВИ  

                    ПРОХОДЖЕННЯ ТРАСИ. МАРШРУТ 

 

 

5.1 Програма проведення Веломарафону 

 

Веломарафон «Gard Energy Ride» відбудеться 10 жовтня 2020 р. у  

м. Южноукраїнськ. 

 

I день (09 жовтня): 

16:00 - підтвердження участі в старті змагань та отримання стартового 

пакету (хол ПК «Енергетик» за адресою: проспект Незалежності, 10); 

19:00 – «паста-паті» учасників та організаторів змагань (кафе «Молодіжне» 

ПК «Енергетик»). Презентація траси Веломарафону (правила проведення змагань, 

технічні характеристики дистанції, обмін враженнями та досвідом підготовки до 

старту).  

21:00 – завершення «паста-паті». 

 

II день (10 жовтня): 

07:00 – реєстрація та отримання стартових пакетів (ПК «Енергетик») 

08:15-08:30 – церемонія відкриття;  

08:30-09:00 – організований переїзд колони спортсменів у супроводі поліції 

та ескорту мотоциклістів і вболівальників до місця старту на пристанційний 

майданчик нижнього б’єфу Ташлицької ГАЕС; 

09:00 – старт; 

16:00 – урочисте нагородження переможців; 

19:00 – закриття фінішу; 

20:00 – офіційне закриття змагань. 

Старт закривається о 10:00. В разі запізнення учасника на старт, можливий, 

за рішенням організаторів, старт цього учасника після команди «Старт». Для 

учасників, які запізнилися до основного старту та вийдуть на дистанцію після 

09:00, час на дистанції буде відраховуватись від 09:00.  

 

5.2 Умови проходження траси 

 

5.2.1 Враховуючи складність траси та, в разі необхідності або технічної 

неможливості пересування на відрізку до першого контрольного пункту (далі – 

КП), учасники можуть повернутися на місце старту не пізніше 10:30, звідки 

організатори забезпечать їх доставку в м. Южноукраїнськ до місця фінішу біля  

ПК «Енергетик». 
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5.2.2 Контрольний час на подолання дистанції – 10 годин. Всі, хто не 

вклався в контрольний час, або відхилився від маршруту і не пройшов відмітку на 

КП, знімаються з дистанції та не можуть претендувати на отримання медалі 

фінішера і не беруть участі в заліку.  

 

5.2.3 На дистанції планується організувати 4 КП: біля населених пунктів  

с. Олександрівка, с. Богданівка, с. Іванівка (Первомайського р-ну) та в районі 

дачних кооперативів м. Южноукраїнськ. GPS координати та відстань від старту 

вказаних КП будуть повідомлені додатково в бюлетенях змагань. 

Додатково, для контролю проходження траси учасниками, організатори 

планують розмістити таємні КП, КООРДИНАТИ ЯКИХ НЕ БУДУТЬ ВКАЗАНІ. 

Проходження таких КП ОБОВ’ЯЗКОВЕ! 

Контрольний час на КП: 

КП-1 – з 10:00 до 12:00, 23 км; 

КП-2 – з 11:00 до 14:00, 47 км; 

КП-3 – з 12:00 до 15:00, 75 км; 

КП-4 – з 13:00 до 17:00, 93 км. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ НА ФІНІШІ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ О 19:00. 

 

5.2.4 Підбиття підсумків та нагородження переможців розпочинається до 

закриття фінішу, о 16:00. Старт та фініш буде проводиться з електронною 

відміткою. 

 

5.2.5 Кожен учасник повинен мати на дистанції мобільний телефон, номер 

якого вказаний під час реєстрації. Відповідальність за працездатність телефону 

лежить на учаснику. 

В разі сходження з дистанції в проміжках між КП учасник повинен 

повідомити організаторів за телефоном екстреного зв’язку, який буде 

оприлюднений під час реєстрації та на старті, а також вказаний на номерах які 

кріпляться на кермо велосипеда, і обов’язково відмітитись (повідомити 

організаторів) на фініші.  

 

5.2.6 Всі, хто сходить з дистанції на КП, можуть бути доставлені з 

велосипедом на фініш за рахунок організаторів. Єдиний виняток – це схід з 

дистанції на КП-2 в селі Богданівка на правому березі річки Південний Буг, де 

учасники самостійно за власні кошти можуть переправитися на лівий берег, 

скориставшись поромом або човном. Вартість переправи – 5 грн. Відстань від 

переправи до місця фінішу близько 3 км. 

 

5.2.7 У разі травми і неможливості самостійно дістатися до найближчого КП 

або до фінішу учаснику обов’язково слід повідомити організаторів або волонтерів 

на трасі за телефоном екстреного зв’язку. 

У разі необхідності надання медичної допомоги учасник має звернутися за 

телефоном екстреного зв’язку до організаторів або до волонтерів на КП або на 

фініші. 
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5.3 Маршрут 

 

СТАРТ (Пристанційний майданчик Ташлицької ГАЕС) – с. Бузьке (Сакурова 

балка) – Олександрівська ГЕС КП-1 (23 км) – с. Богданівка КП-2 (47 км) –  

с. Мар’ївка – с. Львів – Іванівський міст КП-3 (75 км) – с. Семенівка – с. Іванівка 

КП-4 (93 км) – с. Костянтинівка – ФІНІШ м. Южноукраїнськ (ПК «Енергетик»). 

 

Трек траси Gard Energy Ride розміщений за посиланням:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-

82AZba85tfTStcKnp81KDnYSPU5KATh&usp=sharing  

У разі незначної зміни маршруту трек буде оновлено, про що буде 

повідомлено на офіційній сторінці у Facebook. 

 

 

 

6 КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ  

 

 

6.1 До участі у Веломарафоні допускаються всі бажаючі громадяни України 

та іноземці віком від 18 років, які не мають проблем зі здоров’ям. 

 

6.2   Чоловіки: 

Чоловіки 18 – 29 (з 2002 по 1991 р.н.); 

Чоловіки 30 – 39 (з 1990 по 1981 р.н.); 

Чоловіки 40 – 49 (з 1980 по 1971 р.н.); 

Чоловіки 50 – 59 (з 1970 по 1961 р.н.); 

Чоловіки 60 + (з 1960 року народження і старші). 

 

6.3   Жінки: 

Жінки 18 – 35 (з 2002 по 1985 р.н.); 

Жінки 36 + (з 1984 народження і старші). 

 

6.4 Якщо в одній категорії кількість учасників менше п’яти, категорії 

об’єднуються на розсуд організаторів. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-82AZba85tfTStcKnp81KDnYSPU5KATh&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-82AZba85tfTStcKnp81KDnYSPU5KATh&usp=sharing
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7 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 
 

 

7.1 Попередня реєстрація учасників проходитиме на офіційній сторінці 

Веломарафону з 20 серпня 2020 року. Стартовий внесок необхідно перерахувати на 

розрахунковий рахунок співорганізатора Веломарафону Громадської організації 

«Асоціація територій зон спостереження АЕС України» 

UA413264610000026009300124842 (призначення платежу: стартовий внесок для 

участі у веломарафоні «Gard Energy Ride»). 

Заповнення відповідної реєстраційної форми на веб-сайті  

http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7866&I

temid=1807  

 

7.2 Етапи оплати реєстраційного внеску: 

з 20 серпня по 20 вересня – 200 грн; 

з 21 вересня по 05 жовтня – 250 грн. 

Для всіх, хто не зміг раніше зареєструватися в електронному протоколі та 

прибув на місце видачі стартових пакетів не пізніше 08:00 в день старту 10 жовтня, 

стартовий внесок становить 300 грн, але організатори не гарантують отримання 

учасником повного реєстраційного пакету з пам’ятними сувенірами.  

Реєстрація здійснюється на місці, учаснику необхідно надати наступні 

документи: 

- посвідчення особи; 

- медичну довідку або страховку; 

- заповнити розписку про відповідальність. 

 

7.3 Підтвердження про реєстрацію надходить учаснику електронною 

поштою після реєстрації та здійснення оплати. 

 

7.4 У вартість стартового пакету входить:  

- брендований стартовий номер;  

- розмічена траса;  

- медаль фінішера;  

- камера зберігання речей протягом усього дня змагання; 

- їжа та напої на кожному КП; 

- технічна підтримка інструментами на КП; 

- наявність аптечок на КП; 

- музичне оформлення фінішу; 

- паста-паті напередодні старту та обід на фініші; 

- сцена, концерт на фініші; 

- призи переможцям та призерам. 

 

 

http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7866&Itemid=1807
http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7866&Itemid=1807
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7.5 Реєстраційний внесок, який є добровільним та особистим внеском 

кожного учасника, спрямований на організацію, підтримку та розвиток 

велосипедного руху. У разі, якщо учасник не зможе взяти участь у Веломарафоні, 

завершити дистанцію, або не вкладеться у встановлений ліміт часу, внесок не 

повертається. Стартовий внесок повертається, якщо учасник не пізніше ніж за три 

дні до старту повідомив про свою відмову від участі у Веломарафоні. 

 

7.6 Проживання та харчування поза змаганнями здійснюється за рахунок 

учасників (контактна особа з питань харчування та проживання Болотських Олена 

Миколаївна, тел.067-51-22-799). 

 

 

 
8 УМОВИ УЧАСТІ  
 
 
8.1 Участь у Веломарафоні може взяти будь-яка особа старше 18 років, яка 

не має проблем зі здоров’ям. 
 
8.2 Усі учасники Веломарафону мають ознайомитися з умовами і правилами 

його проведення. 
 
8.3 Учасники Веломарафону мають дотримуватися вимог щодо його 

проведення. 
 
8.4 Для участі у Веломарафоні необхідно заповнити реєстраційну форму  

(див. п. 7.1.). 
 
8.5 Після отримання підтвердження від організаторів Веломарафону 

юридична особа, яка бажає взяти участь у Веломарафоні, на вимогу Організаторів 
має додатково надати наступну інформацію: виписку з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи  
від установ держспоживслужби (санітарні книжки, дозволи, довідки, лабораторні 
дослідження тощо), сертифікати якості продукції, документи ліцензійної 
діяльності. 

 
8.6 Відповідальність за свою комерційну діяльність під час Веломарафону 

несе підприємець або організація, згідно з чинним законодавством України. 
 
8.7 Під час проведення Веломарафону обробка персональних даних 

заявників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних». 

 
8.8 Веломарафон має власні символіку та атрибутику. Дозволяється 

використовувати символіку в інформаційних цілях з метою розповсюдження 
інформації про Веломарафон, його заходи, організаторів та офіційну сторінку 
Веломарафону. 

В будь-яких інших цілях, використання офіційної символіки можливе лише з 
письмового дозволу організаторів Веломарафону. 
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8.9 Інформація про Веломарафон офіційно розміщується на офіційній 
сторінці https://www.facebook.com/gardenergyride/ . 

 
8.10 На офіційній сторінці розміщуються матеріали, що мають відношення 

до підготовки і проведення Веломарафону, офіційна символіка, прес-релізи, умови 
участі, програма заходу, новини Веломарафону, графічна і мультимедійна 
інформація, форми для зворотного зв’язку, інформація про спонсорів та партнерів 
Веломарафону тощо. 

 
8.11 Охорона та захист авторських прав щодо матеріалів, розміщених на веб-

сайті, здійснюється відповідно до законодавства України. 
 
 
 
9 БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ  

                ЗМАГАНЬ 
 
 
9.1 Забороняється участь у Веломарафоні учасникам на велосипедах з 

технічними несправностями, без шолома та без номера. 
Наявність шолому та номера – ОБОВ’ЯЗКОВА. 
 
9.2 Велосипед має бути зі справними гальмами. 
 
9.3 Забороняється використання трекових краплеподібних шоломів без 

вентиляційних отворів (аеродинамічні шоломи для роздільних стартів). 
 
9.4 До старту не допускаються учасники, які на кермі велосипеду мають 

насадки (ріжки) для роздільних стартів. 
 
9.5 Траса Веломарафону частково перетинає дороги загального 

користування. В більшості випадків перетину таких доріг, учасники змагань 
рухаються з боку другорядних доріг та мають надати перевагу автомобілю, 
дотримуючись діючих в Україні Правил дорожнього руху під час виїзду на головну 
дорогу. 

 
9.6 Заборонено підвозити тих, хто тимчасово зійшов з дистанції, машинами 

супроводу. 
 
9.7 Сміття слід залишати на КП, де будуть розташовані сміттєзбірники. 

Учасники, які смітитимуть на трасі, будуть дискваліфіковані за неповагу до 
навколишнього середовища. 

 
9.8 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня  

1998 р. №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів» (у редакції 2017 р.): 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки 

під час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного 
судді змагань.  

 

https://www.facebook.com/gardenergyride/
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9.9 Організатор не несе відповідальності за будь-які зіткнення та аварії на 
дорогах. 

 
9.10 Медичне обслуговування здійснює карета швидкої допомоги, під час 

проведення Веломарафону кожен його учасник сам відповідає за свою безпеку. 
 
 
 
10 ЮРИДИЧНІ ЗАБОЗ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ ВЕЛОМАРАФОНУ 
 

 

10.1 Заповнивши реєстраційну форму та сплативши реєстраційний внесок, 

кожен учасник дає згоду дотримуватися Положення, а також обережної та 

поміркованої поведінки протягом усіх змагань. 

 

10.2 Підписавши реєстраційну форму та сплативши реєстраційний внесок, 

кожен учасник дає згоду та підтверджує: 

- що він/вона несе повну відповідальність за стан свого здоров’я та фізичної 

підготовки і звільняє організаторів змагань від будь-якої відповідальності з цього 

приводу; 

- що він/вона дає згоду організаторам на необмежене безкоштовне 

використання статичних та рухомих аудіовізуальних записів із зображенням 

учасника у Веломарафоні без територіальних обмежень, будь-якими сторонами, в 

комерційних та рекламних цілях та/або з метою створення архіву події. Учасник 

відмовляється від будь-яких вимог, що можуть виникнути щодо прав на 

використання такої аудіовізульної інформації; 

- що він/вона усвідомлює, що участь у Веломарафоні є потенційно 

небезпечною активністю і, відповідно, він/вона відповідає за всі без винятку 

ризики, пов’язані з участю у Веломарафоні, в тому числі: зіткнення, падіння, 

контакти з іншими велосипедистами і транспортними засобами, глядачами, 

несприятливі погодні умови, якість траси, інфраструктурні особливості та 

обставини на трасі під час Веломарафону. Учасник усвідомлює, що це може 

становити небезпеку для здоров’я. У випадку отримання травми внаслідок 

нещасного випадку, власної помилки під час керування велосипедом або такої 

помилки іншими учасниками Веломарафону, технічної несправності велосипеда 

або через стан здоров’я він/вона несе відповідальність за наслідки можливої травми 

і пошкодження свого велосипеда чи екіпіровки тощо, при цьому він/вона не 

отримує відшкодування (за винятком страхових виплат за наявності страховки); 

- що він/вона усвідомлює, що організатори не несуть відповідальності за 

можливі прояви вандалізму, крадіжки та різного роду форс-мажорні обставини, 

яких може зазнати кожен учасник на різних етапах Веломарафону; 

- що він/вона приймають можливе рішення організаційного комітету про 

своє недопущення, дискваліфікацію, відкликання тощо, передбачені цим 

Положенням та/або чинним Законодавством України; 

- що він/вона погоджується на можливий огляд лікарем до, під час та після 

змагань в будь-який момент і можливе зняття його/її з дистанції за порадою лікаря. 
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11 ПОЛІС МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

11.1 Організатори змагань рекомендують учасникам оформити особисту 

страховку на день старту. 

 

 

 

12 НАГОРОДЖЕННЯ 
 

 

12.1 Переможцем вважається учасник, який швидше за всіх у своїй категорії 

подолав дистанцію Веломарафону та вклався у встановлений ліміт часу. 

 

12.2 Нагороджуються 1, 2, 3 місця в кожній категорії та тільки перше місце в 

номінації «Абсолютний залік» за найкращим часом проходження дистанції серед 

чоловіків та жінок.  

Переможці в групі «Абсолютний залік» серед чоловіків та жінок 

нагороджуються тільки один раз і не беруть участі в нагородженні у своїй 

відповідній віковій групі.  

 

12.3 Витрати на виплату грошових винагород здійснюється за рахунок  

ВП ЮУАЕС, який виступає податковим агентом з виплат грошових винагород 

переможцям. 

 

 

 

13 ФІНАНСУВАННЯ 

 

 

13.1 Фінансування Веломарафону проводиться за кошти організаторів,  

ВП ЮУАЕС згідно з окремим кошторисом. 

 

13.2 ВП ЮУАЕС забезпечує за рахунок статі «Робота з громадськістю» та 

згідно з п. 1.1.5.18 ПН.0030.07.0041 «Плану заходів щодо проведення ВП ЮУАЕС 

просвітницької роботи серед громадськості у 2020 - 2021 рр.», згідно з окремими 

кошторисами наступні заходи:  

- харчування суддів Веломарафону;  

- виплату грошових винагород переможцям (ВП ЮУАЕС виступає 

податковим агентом з виплат грошових винагород переможцям); 

- послуги трансферу, у тому числі для проведення екскурсій об’єктами Южно-

Українського енергокомплексу;  

- послуги ПК «Енергетик» (оренда площі та організація проведення заходів); 

- забезпечення іміджевою продукцією. 

 

13.2 За рахунок спонсорських, благодійних та інших надходжень, не 

заборонених чинним законодавством. 
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14 ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
 

 

14.1 У випадку форс-мажорних обставин: несприятливих погодних умов, 

несприятливих соціально-політичних умов у країні та інших надзвичайних і 

непередбачуваних ситуацій, Веломарафон може бути перенесений або скасований  

у 2020 році. 

 

 

 

 

Начальник управління –  

прес-секретар ГД         О.О. Пелюх 

 

 

Виконавець: 

методист I категорії        С.В. Дідик  

тел.: 5-81-21 
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