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ОЛЬГАОЛЬГА БОНДАРБОНДАР

Біографічна довідка: Ольга Бондар – майстер-наїзник і виконуюча обов’язки директора Київського
іподрому, учасник Чемпіонату Світу, 2-х кратний срібний призер Чемпіонатів Європи, переможець та
призер міжнародних змагань, матчевих зустрічей, неодноразовий переможець Чемпіонатів України; 
два Дербі в Києві (2004 і 2013) і одне Дербі в Одесі (2001); близько 40 традиційних призів.

Найкращі коні – жеребці Мотив (2.01,5) і Громобой
(1.59,6) під управлінням Ольги Бондар.
У спортивній кар’єрі – виступи на іподромах у
Києві, Одесі, Харкові, Мирогоща Рівненської
області (Україна), Москві (Росія), Монреаль
(Канада), Труа Рівье (Канада), Венсен (Франція), 
Кот Д’Азур (Франція), Відень (Австрія), Ягерсроо
(Швеція), Сольвала (Швеція), Бири (Норвегія), 
Марієндорф (Німеччина), Реклінгхаузен
(Німеччина), Гельзенкірхен (Німеччина), 
Копенгаген (Данія), іподроми Бельгії, Фінляндії, 
Італії, Будапешта (Угорщина), Прага (Чехія), 
Вольвега (Голландія), Марса (Мальта).

Будучи ученицею відомого майстра-наїзника Олександра Михайловича Скворцова, який і дотепер
залишається відданим своїй роботі на Київському іподромі та легендою у вітчизняному рисистому
спорті, Ольга Бондар за свою спортивну кар’єру бере старти на іподромах світу: 2 тисячі 343 стартів, з
них 459 перемог. 

Рівень володіння іноземними мовами: французька, англійська – вільно. 



1962-1969 рр. 
побудований сучасний
Київський іподром

1867 р. офіційне визнання

кінного спорту в Києві

Загальна площа іподрому – 3838 Га

Пропускна здатність – 450450 коней/рік

На території іподрому розташовано 33 доріжки

55 конкурних полів з травяним

і пісчаним покриттям

Трибуна на 40004000 місць

151 річниця
кінного спорту в Києві



2009 р. Всеукраїнські кінно-спортивні змагання

2010 р. Малий Чемпіонат Європи з рисистих перегонів

серед жіночих збірних 15-ти європейських країн

А також проведення великих призів: 
«Приз Барса»
«Приз Піона»
«Приз Дербі»





2017 р. утримується 331 кінь

До 2020 р. очікується збільшення поголів’я

до 450 можливих* 
*за рахунок покращення умов утримання і тренінгу





РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2017 РІК

1 Погашено боргів на 770 тисяч гривень

Податок за землю, борг перед профспілкою, ПДП, ЄСВ, 50 % орендної плати
минулих років, штрафні санкції, комунальні послуги

Зменшено місячні витрати в 3 рази

Наприклад, у 2016 р було 1056 тис, грн, а у грудні 2017 – 364 тис. грн.

Збільшено доходи підприємства на 31%

За рахунок збільшення кількості коней на утримані, випробуванні, погашення
дебіторської заборгованості, проведення заходів та благодійної допомоги

Оновлення господарського парку техніки
Придбано багатофункціональний навантажувач «Kramer», вантажний
автомобіль КРАЗ, трактор-екскаватор ЕО2621

2

3

4

5 Встановлено 6 рекордів коней рисистих порід
4 рекорди призу, 2 рекорди України



ОНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПАРКУ
ТЕХНІКИ

Було
Стало



ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшено кількості коней 246246 голів 331331 голова

2016 рік 2017 рік

Заповнення конюшень 54%54% 74%74%



ПРИБУТОКПРИБУТОК ЗАЗА РІКРІК

КП «Київський іподром» за 2017 рік
було сплачено до бюджету власних
коштів:

єдиного соціального внеску –
764 764 тис. грн.;

прибутковий податок з працівників –
567 567 тис. грн.;

50% від орендної плати –
274,7274,7 тис. грн.  в т. ч. заборгованість
за 2013-2016 р.р. - 177, 5177, 5 тис. грн.

військовий збір – 49 49 тис. грн. 

2016 рік підприємство закінчило

зі збитком 467467 тис. грн.

2017 рік підприємство закінчило

з прибутком 423 423 тис. грн.



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 Утримання та випробування коней верхових і риситих порід



 Недільні кінноспортивні перегони серед коней рисистих порід



 Проведення змагань та свят із залученням масового глядача





 Соціальна підтримка кінного спорту для людей
з обмеженими можливостями та ветеранів

З 2011 р. іпотерапія на постійній основі працює на Київському іподромі.

Надаються послуги з реабілітації і оздоровленні дітей з інвалідністю і особливими потребами.
*Спільно з БО «Іпотерапевтичний центр» Спіріт»



 Екскурсії
(профспілка міністерства аграрної політики на день

працівника сільського господарства в 2017 р.) 





ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ

Створення дитячо-юнацької кінноспортивної школи, 
школи наїзників



ПРОВЕДЕННЯ РЕСТАВРАЦІЇ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ
З ТРИБУНАМИ

2017 2017 рікрік – розробка науково-
проектної документації по
об’єкту: «Реставрація будівлі
головного корпусу комунального
підприємства «Київський
іподром» з стадії «Ескіз проект».

2018 2018 рікрік – завершення розробки
науково-проектної документації
по об’єкту із стадій П та РД.

20192019--2020 2020 рокироки – початок і
завершення реставрації, а саме
будівельно-монтажних робіт
будівлі головного корпусу
комунального підприємства
«Київський іподром».

Головний корпус КП «Київський іподром» наказом Головного
управління охорони культурної спадщини від 25.09.2006р. № 53 
занесено до переліку щойно виявлених об’єктів культурної
спадщини м. Києва.

06.07.2017 року укладено Охоронний договір № 3540 КП «Київський
іподром» і Департаментом культури КМДА на щойно виявлений
об’єкт культурної спадщини м. Києва.



ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ КІННОСПОРТИВНОГО ТОТАЛІЗАТОРА
НА КП «КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ»

Прийнятий 15 травня 2010 року Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні»
заборонив роботу тоталізаторів на державних та комунальних іподромах в Україні. 

В результаті закриття тоталізаторів:
втраченівтрачені джереладжерела формуванняформування дохідноїдохідної частиничастини бюджетубюджету іподромівіподромів ((дохіддохід відвід кінногокінного тоталізаторатоталізатора))
втраченовтрачено дохіднудохідну частинучастину, , якаяка формуєтьсяформується зз призовогопризового фондуфонду длядля державнихдержавних кіннихкінних

заводівзаводів тата приватнихприватних коневласниківконевласників



Франція 4,754 4,754 млрдмлрд. . євроєвро

Італія 1,225 1,225 млрдмлрд. . євроєвро

Швеція 1,167 1,167 млрдмлрд. . євроєвро

Річний оборот тоталізатора в країнах Європи в 2012 р.: 



Асоціацією рисистого конярства України за участю співробітників КП «Київський іподром»
Розроблено: 
Проект Закону «Про внесення змін щодо деяких законодавчих актів України, щодо посилання
заходів розвитку галузі конярства в Україні», 
якимяким передбаченопередбачено відновитивідновити ««організаціюорганізацію тата утриманняутримання кінноспортивнихкінноспортивних тоталізаторівтоталізаторів, , 
щощо розташованірозташовані нана державнихдержавних іі муніципальнихмуніципальних іподромахіподромах».

««РозблокуванняРозблокування кінногокінного тоталізаторатоталізатора створитьстворить умовиумови длядля забезпеченнязабезпечення
інтеграціїінтеграції цієїцієї системисистеми вв системусистему міжнародногоміжнародного кінногокінного тоталізаторатоталізатора»»



Дані IFHA і H2 Gambling Capital (2014 р.)

При загальній сумі ставок на скачки рівній 82,4 82,4 млрдмлрд євроєвро
Світовий дохід досяг 16,6 16,6 млрдмлрд євроєвро, 

що склало 47,5% 47,5% від загального доходу від беттінга в офлайні. 

До 2013 р. дохід від ставок на скачки в офлайні

перевищував оффлайн-дохід від ставок на спорт.











ІПОДРОМ В ТОКІО (ЯПОНІЯ)*
*країна-лідер з найбільшим доходом від ставок на скачки



Потенційні джерела доходів:

 Тоталізатор

 Продаж клубних карт

 Оренда денників і стаєнь

 Продаж вхідних квитків

 Продаж права на телевізійну трансляцію

 Оренда VIP-місць та VIP-секцій на трибунах

 Кейтеринг, ресторани, кафе, фуд-корти, спорт-кафе

 Розміщення спеціалізованих магазинів

 Оренда офісних та складських приміщень

 Проведення ярмарок, фестивалів, виставок

 Святкування днів народжень



Потенційні джерела доходів:

 Проведення аукціонів (коней)

 Комерційна оренда конкурного поля

 Послуги кузні

 Продаж перегною (насип і у вигляді добрив, фасовано)

 Розміщення в готелі

 Прогулянки, прокат і фотосесії на конях

 Проведення офіційних змагань

 Кінно-спортивні секції

 Екскурсії



Мапа розміщення кінно-спортивних
об’єктів



Аналіз існуючого ринку послуг

В Києві та Київській області існує близько

27 кінно-спортивних клубів.

(з ветеринарами і інструкторами)

У всіх є відкриті майданчики для виїздки

і тільки в 7 клубах є криті манежі



КПКП ««КиївськийКиївський іподроміподром»»
ЄДИНА тренувальна база з біговими і скаковим полем

в м. Києві та Київській області, 
де можуть відбуватися заїзди коней рисистих порід та

змагання з інших видів кінного спорту



На Іподромі 450 450 наявних денників

Вартість послуги випробування/утримання

складає 2500 2500 –– 3000 3000 UAHUAH на місяць



Перелік послуг, що надаються
в аналогічних об’єктах

 Утримання та розведення коней

 Школа верхової їзди

 Кінні прогулянки

 Іппотерапія (вид лікування ДЦП)

 Наявність критих манежів

 Виїзний прокат коней

 Вистави на конях

 Магазин кінно-спортивної амуніції та сувенірів

 Ветеринарна клініка

 Проведення турнірів та міжнародних змагань

 Олімпійська підготовка



ДЯКУЄМОДЯКУЄМО ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!


	ОНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПАРКУ ТЕХНІКИ 



