
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-04-01-004599-c 

 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

Місцезнаходження замовника: проспект П.Тичини,18, Київ, Київська область, 02098, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та 
прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва 
для ДЮСШ «Крижинка» 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

Hазва предмета 
закупівлі 

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)  

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Спортивно-оздоровчі 
послуги льодового 
майданчику та 
прилеглих приміщень 
для учнів Лівобережних 
районів м. Києва для 
ДЮСШ «Крижинка» 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

1 послуга  вул. Київська,буд.316, 
Бровари, Київська 
область, 07400, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  100  
Інформація про учасника (учасників): 
 

Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг 

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР 
або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



Приватне 
підприємство 
"Гловер"  

32524676  03150, Україна, м. Київ, м. 
Київ, вул. Горького, 54  
 
++0442001317  

1 560 000 UAH 

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі 
відповідно п.1 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» «якщо було двічі відмінено процедуру 
відкритих торгів… через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій » здійснити закупівлю за кодом 
CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка» 



Протокол№ 01/04 вп 
рішення тендерного  комітету Централізованої бухгалтерії дитячо-

юнацьких спортивних шкіл про визначення Переможця 
 

«01» квітня 2021 року   12:15м. Київ 

Присутні:  

голова тендерного комітету Болбот Г.В. 

заступник голови тендерного комітету Степанюк Н.О. 

член тендерного комітету Малишев Г.В. 

член тендерного комітету Чухманенко Н.С. 

член тендерного комітету Жук Ю.І. 

секретар тендерного комітету Кузьміна Л.І. 

Порядок денний: 

1. Розгляд та перевірка відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам 
Учасника переговорної процедури приватного підприємства «Гловер» по закупівлі за 
кодом CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом -спортивно-
оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка». 

2. Оприлюднення рішення тендерного комітету на електронному майданчику 
https://gov.e‐tender.ua. 

Слухали: 

1. Виступила  голова тендерного комітету Болбот Г.В., яка  повідомила, що за 
результатами проведеної переговорної процедури по закупівлі за кодом CPV за ДК 
021:2015 код 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом-спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ «Крижинка» Переможцем визначений Учасник приватне 
підприємство «Гловер». За результатами перевірки наданих документів для 
підтвердження кваліфікаційних та інших вимог приватне підприємство «Гловер» 
визначено, що документи надані. В зв’язку з цим необхідно прийняти рішення про 
визначення переможцем приватне підприємство «Гловер», як такий, що відповідає 
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам. Одночасно пропонується прийняти 
рішення про намір укласти договір про закупівлю з приватним підприємством «Гловер».  

Враховуючи викладене голова тендерного комітету Болбот Г.В. запропонувала  
проголосувати з приводу питання щодо визначення Переможцем приватне підприємство 
«Гловер», розмістити повідомлення про намір укласти Договір на закупівлю за кодом 
CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом -спортивно-оздоровчі 
послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів 
м. Києва для ДЮСШ «Крижинка» з приватним підприємством «Гловер» 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету : 

 



Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/голова тендерного комітету Болбот 
Г.В. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітетуСтепанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету Малишев 
Г.В. 

за 

Економіст/член тендерного комітетуЖук Ю.І. за 

Головний бухгалтер / член тендерного комітету 
Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/ секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

* Якщо член тендерного комітетуголосував «проти» рішення, його пояснення з цього 
приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

Тендерний комітет вирішив: 

1. Визнати Переможцем приватне підприємство «Гловер» як таке, що відповідає 
кваліфікаційним та іншим критеріям переговорної процедури по закупівлі за кодом 
CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом–спортивно-
оздоровчі послуги льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка». Доручити секретареві 
тендерного комітету оприлюднити Протокол тендерного комітету про визначення 
Переможця на електронному майданчику https://gov.e‐tender.ua. 

2. Доручити секретареві тендерного комітету оприлюднити на електронному 
майданчику https://gov.e‐tender.ua Повідомлення про намір укласти Договір з 
Переможцем електронної переговорної процедури по закупівлі за кодом CPV за ДК 
021:2015 код 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом-спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчику та прилеглих приміщень для учнів Лівобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ «Крижинка» приватне підприємство «Гловер». 

Заступник голови тендерного комітету  Н.О.Степанюк 

    Члени тендерного комітету: Г.В.Малишев 

  Н.С.Чухманенко 

 Ю.І.Жук 

 Секретар тендерного комітету                                                              Л.І.Кузьміна 

Голова тендерного комітету Г.В.Болбот 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-04-01-003603-c 

 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

Місцезнаходження замовника: проспект П.Тичини,18, Київ, Київська область, 02098, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Cпортивно-оздоровчі послуги льодового майданчику та 
прилеглих приміщень для учнів Правобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ «Крижинка» 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

Hазва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)  

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Cпортивно-оздоровчі 
послуги льодового 
майданчику та прилеглих 
приміщень для учнів 
Правобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ 
«Крижинка» 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

1 послуга  вул. Київська,316, 
Бровари, Київська 
область, 07400, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  100  
Інформація про учасника (учасників): 
 

Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг 

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР 
або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



ТОВ "Льодова 
арена на ВДНГ"  

43422234  03127, Україна, м. Київ, м. 
Київ, пр. Академіка 
Глушкова, буд.1  
 
++380937485429  

1 423 500 UAH 
з ПДВ  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі 
відповідно п.1 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» «якщо було двічі відмінено процедуру 
відкритих торгів… через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій » здійснити закупівлю за кодом 
CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом - спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчику та прилеглих приміщень для учнів Правобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Крижинка» 
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flocrlrr, troB'r3di 3i cnoproM - cnopflBso{3lopoBci nodrn n6ojroDoro Marlasqr(y E
.pttemm nprMiEegh lre rniB npaBo6epekHrx patoHiB M. (r.ua lnr AIOCI]I
((pnxrqftar 3 rcBapncrBoM j ooMexeHon BilnoBildLHiclb (.rl6o!oBa apeE! Ha Bltlfr.
le yn",a./ noiMcHHoro -o10.JBad^! q. etsis r!prepdo.o (ori.4.l

nocu4 npirsrue, iHiuid{ P*yrbrar fonocFaHHr (ca, ct

tlpoBilHrn 4axi8eu! +axiBcu6 3 ny6nicHrx
3akyn$en6 /.oroBa r€HlepHoro rcMir€ry Bon6ot f.B.

EroHoMio /iacryns!( .onoD{ rHlepHorc kovirery

lkoHosicr /qneH reHlepHoro roMLrery MdrueB f B.

ErcHoMicr/qreH reHqepHoro kovireD Xrr lO.l

fonoBH{n 6yx.drcp / eneH reFlcpHoro (oNirery

I1p@irHrn ibaxiBe{. - SdiBeu6 3 oy6niqHrx
3&iynrBerv ccrymp reHlepEoro troMi€ry KFbMira
JI.I,

* t{@o qteH teHrepHofo rcMircry rorocyBaB (nporx, piueHHrj fiorc norcHeHH, r u6oro
nprBory Ners /loaaBaqcB !o plresHr koM'rery.

I{o!o aruoro
nporonocFantr oanororocHo cD,

roiocltrrHHf, lreHn rerrcnroro soMirery

TeHnepnun koMirr Brpims:

1. BBran nepeMoxucN rcBapnoBo 3 o6MexeHob BilnosildbHicrF (JtLoAoBa apeFa na
BAFfD rk r&q uo DiatroBina. xBuioimlinHrM ra iHuHM (p{repi,M n€perosopHoj
npo!(e!'pts no 3eyn'Dr' 3a rcaoM CPV 3a IK 021:2015 xo! 92620000,1 Ilooyrn,
noB raHi 3i ctroproM - cnopmBso-o3ropoBli noc!y.{ ,honouorc MatlaHBky ra
npnnerm flpnMiqeH6 rn, y-JsiB npa&6epexcrx pafioHiB M. ({eBa u, Iloctlj(KprMska, Iopyc,r{ ce(p€mpeBi rHlepHofo (o irery onp,,elHHrD llporoko,
reHlepHoro kovirery npo Bs3HaceHHr nepeMomur Ha encmpoBHovy vlnnaHqrxy
https://8ov.€rende..ua.

2. Aoptw cc$erapeBi r€FAepHorc xoMirery onp,nolHrrh Ha cnc(poHHolry
Matnam(y https://sov.e-tender.ua noBi,roM,eEHr npo Myip yMacm lorcBip r
nepevokqeM qeKpoHFoi nepe.oBopHoi npouerypr no !{yniMi k xoaoM C}v'3a A(



021t2015 toll 926200cD-3 II@yn, noE,r3di 3i ctro!tuM - c,oFmgo-@lopoBqi
nocrtn @no8os mlrrlmq m npMerm trpuMi@.Rs !r, ]4ftis npoBo6epcMxr
paloHiB M. t(roa ru AIOCUI (I(pqMtu, mBspnc@M I o6Mexeqob
Bi,ryo8iluMi@ <.[hoao!a alesa na BIHTD,

3acrynqnx MoM @lepsofo xoMirely

them adlepEoro rcMirery:

Ce@aa!, reBAeprorc rcMireTy

IoroDa FBrepiorc KoMirery

IO,lxt{

f.B,6on6or


