
 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 125 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 92340000-6 Розважальні послуги, пов’язані з танцями та шоу (Організація 

постановки спортивно-танцювального номеру вболівальниць (чієрлідерш) та спортивно-циркового номеру 

“хокейний цирк” під час масового заходу «Хокейне містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000220-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 48500,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 







 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 123 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 79930000-2 Професійні дизай (Професійні дизайнерські послуги Для 

забезпечення проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000216-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 46080,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 







 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 119 від 18.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 92310000-7 Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і 

літературних творів (Виступи ведучого та артистів Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне 

містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000212-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 48600,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 18.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 





 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 122 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом (Організація спортивних 

активностей та Послуги з проведення спортивних майстер-класів Для забезпечення проведення масового 

заходу «Хокейне містечко»)Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000213-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 49500,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 







 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 124 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Послуги з 

постановки церемонії відкриття та церемонії закриття масового заходу «Хокейне містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000217-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 43285,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 





 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 126 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та 

відеоапаратури (Послуги з монтажу та демонтажу Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне 

містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000236-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 49680,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 





 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 121 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 92220000-9 Телевізійні послуги (Послуги із Трансляція відеороликів та 

хокейних матчів чемпіонату світу Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000214-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 49500,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 

 

 

 





 

Протокол (рішення)  

про визначення Переможця 

№ 127 від 19.04.2017 
 

1. Замовник  

1.1.  Найменування – Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2.  Код за ЄДРПОУ – 02147629 

1.3.  Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12 

 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі - 45430000-0 Покривання підлоги та стін (Подіум для сценічного комплекту 

Для забезпечення проведення масового заходу «Хокейне містечко») 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 послуга  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 00000, Україна, Київ, Київ, пл.Спортивна, 1, 

перед державним підприємством «спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг –  з 20-04-2017 по 28-04-2017 

 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення закупівлі – UA-2017-04-13-000244-c 

 

4. Дата та час початку Аукціону – не відбувся 

 

5. Дата та час закінчення Аукціону – не відбувся 

 

6. Кандидат-переможець. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – ТОВ "МЕТРО ПЛЮС"  

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 38897499 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – 

Україна, м. Київ, БУЛ. Дружби Народів, буд. 28А, офіс 1, 01103, 0632056294 

6.4. Ціна пропозиції – 46215,00 грн 

6.5. Ціна пропозиції за результатами Аукціону (у разі проведення)  

  

7. Дата прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки пропозиції – 19.04.2017 

 

8. Інша інформація: 

У зв’язку з подачею пропозицій лише одним учасником – аукціон не відбувся,  «Система електронних закупівель» 

визначила переможцем по вищезазначеній пропозиції ТОВ "МЕТРО ПЛЮС". 

 

Виконавець: Давіденко Т.П. 

 

Відповідальна: Проніна Н.В. 
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