
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-10-05-010274-b 
 

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: Товари  

Назва предмета закупівлі: Ключки хокейні для ДЮСШ "Крижинка" 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

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 

Ключки хокейні для 
ДЮСШ "Крижинка" 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

57 штуки  вул. Шалетт,6, м. 
Київ, м. Київ, 
02192, Україна  

до 01 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ФОП Долбня Анатолій Владиславович  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 199 500,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199500 UAH  

 



ПРОТОКОЛ 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
«18» жовтня  2021 р. № 18/10/3 вп                                                            Київ 

 
Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно наказу 

ЦБ ДЮСШ   від 30.10.2020 р. № 50 за результатами розгляду пропозиції учасника  ФОП 
Долбня  Анатолій Владиславович. 

ВИРІШИЛА:  

           1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі, код 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 
CPV  код ДК 021:2015  37410000-5  Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 
(Ключки хокейні для ДЮСШ «Крижинка») учасника торгів – ФОП Долбня  Анатолій 
Владиславович. 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем 
спрощеної закупівлі. 

 
3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через 

авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю. 
 

 
 
 
 
 
 Уповноважена особа                                                                Жук Ю.І. 

 




