
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2019-08-23-002186-c 
Дата формування звіту: 30 жовтня 2019 

 

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна база по 
ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04539931 

21. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
3. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

5. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт чи 
надання послуг 

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Виготовлення 
ескізного проекту 
«Будівництво Льодової 
арени в м. Києві»  

ДК 021:2015: 71220000-
6 — Послуги з 
архітектурного 
проектування  

1 послуга  03187, Україна, 
Київська область, м. 
Київ, просп. А. 
Глушкова, буд. 9  

до 31 грудня 2019  

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: архітектурна частина – 50 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором;10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 50  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами:конструктивна частина – 20 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором. 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 20  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: технологічне обладнання – 20 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором; 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 20  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: кошторисна документація – 10 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором. 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 10  

 
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 23 серпня 2019 18:15  

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 6  
 
10. Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 

11. Ціна пропозицій 
учасника до початку 

12. Ціна 
пропозицій 

13. Інформація про наявність і 
відповідність установленим 



юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи) 

аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

законодавством вимогам документів, 
що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 

ТОВ "ДОБРОБУТ-ПРОЕКТ" —   Не розглядався  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АІММ-
ГРУП" 

—   Не розглядався  

ТОВ "БЮРО РАДЕН" —   Не розглядався  

ПрАТ 
"Хімнафтомашпроект" 

—   Не розглядався  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"УКРАЇНСЬКІ 
АРХІТЕКТУРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ" 

—   Не розглядався  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Майстерня архітектора І. 
Бикова" 

—   Не розглядався  

 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 
укласти договір: 

Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

Відмінити (скасувати) торги згідно оголошення про 
проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 
021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного 
проектування» (Виготовлення ескізного проекту «Будівництво 
Льодової арени в м. Києві») Ідентифікатор закупівлі UA-2019-
08-23-002186-c на підставі ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 
публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а саме: 
відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг, що є 
предметом закупівлі 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі 
залучення до виконання робіт або надання 
послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:   
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ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ №08  

уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель Державного 

підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий 

стадіон» щодо відміни (скасування) торгів згідно оголошення про проведення відкритих 

торгів  по предмету закупівлі: ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного 

проектування» (Виготовлення ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві») 

Ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-23-002186-c 
 

м. Київ                                                                                                            «30» жовтня 2019 року 
 

Я, Жмурко Катерина Олександрівна, уповноважена особа з питань організації та проведення 

процедур закупівель Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по 

ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» (надалі – Уповноважена особа), що діє на підставі 

наказу керівника ДП «ЦУТБ «Льодовий стадіон» №15 від «15» липня 2019 року та 

Положення, приймаю рішення: 

 

Про відміну (скасування) торгів згідно оголошення про проведення відкритих торгів  по 

предмету закупівлі: ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 

(Виготовлення ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві») Ідентифікатор 

закупівлі UA-2019-08-23-002186-c. 

 

Обґрунтування: 

У відповідності до положень статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015р. №922-VIII зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - Закон) 

уповноваженою особою з питань організації та проведення процедур закупівель Державного 

підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий 

стадіон» «23» серпня 2019 року через авторизований електронний майданчик було 

оприлюднено тендерну документацію та оголошення про проведення відкритих торгів на 

закупівлю: ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 

(Виготовлення ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві») Ідентифікатор 

закупівлі UA-2019-08-23-002186-c. 

Існує необхідність прийняти рішення про відміну (скасування) торгів згідно оголошення 

про проведення відкритих торгів  по предмету закупівлі: ДК 021:2015: код 7122000-6 

«Послуги з архітектурного проектування» (Виготовлення ескізного проекту «Будівництво 

Льодової арени в м. Києві») Ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-23-002186-c на підставі ч. 1 

ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Далі – Закон),                 

а саме: відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг, що є предметом закупівлі. 

Відповідно до частини третьої статті 31 повідомлення про відміну торгів або визнання їх 

такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником 

протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично 

надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. 
 

РІШЕННЯ:  

1. Відмінити (скасувати) торги згідно оголошення про проведення відкритих торгів  по 

предмету закупівлі: ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 

(Виготовлення ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві») Ідентифікатор 

закупівлі UA-2019-08-23-002186-c на підставі ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а саме: відсутності подальшої потреби в закупівлі 

послуг, що є предметом закупівлі. 

2. Уповноваженій особі Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по 

ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» - Жмурко Катерині Олександрівні протягом 
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одного дня з дня прийняття рішення оприлюднити в електронній системі закупівель через 

авторизовані електронні майданчики повідомлення про відміну торгів у вигляді зазначеного 

протоколу рішення. 
 
 

          

 

             Уповноважена особа ____________________________________ / Жмурко К. О. / 

                                                                                   (підпис)               


