
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-03-11-006866-c 

 

Найменування замовника: КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 
ШКОЛА "ШКОЛА СПОРТУ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 37924086 

Місцезнаходження замовника: ЖИЛЯНСЬКА, 46, Київ, Київська область, 01033, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом 
(Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля, 
приміщення спортзалу та прилеглих приміщень для 
проведення учбово-тренувальної роботи КДЮСШ «Школа 
спорту»)) 

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 

ДК 021:2015: 92620000-3 
Послуги, пов’язані зі спортом 
(Послуги з оренди спортивної 
споруди (льодового поля, 
приміщення спортзалу та 
прилеглих приміщень для 
проведення учбово-
тренувальної роботи 
КДЮСШ «Школа спорту»)) 

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

191 Година  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

до 31 травня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

ЗАМОВНИК проводить розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ 
протягом 25 робочих днів з дати підписання Акту 
приймання-передачі за умови своєчасного надходження 
коштів на розрахунковий рахунок Замовника. 
Відповідно до ст.49 Бюджетного кодексу України, у разі 
затримки бюджетного фінансування, розрахунки за 
надані Послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ 
протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання 
коштів на свій рахунок.  

Пiсляоплата  25  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 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Льодова арена на 
ВДНГ"  

43422234  02000, Україна, м. Київ, м. 
Київ, просп. Академіка 
Глушкова, буд. 1  
 
+++++380937485429  

482 650 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 
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно 
до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. 
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені 
п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів (закупівлі UA-2021-02-17-
013312-a та UA-2021-02-22-012969-b), у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості 
тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 
визначені замовником у тендерній документації. 



Протокол № 29/1 
 

проведення переговорів з Товариством з обмеженою відповідальністю «Льодова 
арена на ВДНГ» щодо закупівлі послуг за класифікатором ДК 021:2015: 92620000-
3. Послуги, пов’язані зі спортом - Послуги з оренди спортивної споруди (льодового 
поля, приміщення спортзалу та прилеглих приміщень для проведення учбово-

тренувальної роботи КДЮСШ «Школа спорту») 
 

м.Київ           10.03.2021 р. 
 
 
Представники Замовника, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Школа 
спорту»: 
Голова тендерного комітету:     П’ятишкін Олександр Володимирович; 
Секретар тендерного комітету: Бутько Олександра Павлівна; 
Члени тендерного комітету:      Зембицький Роман Романович; 

      Єрьоменко Микола Юрійович; 
                                                      Поліщук Руслан Миколайович 
 
Представник Учасника : 
Директор товариства з обмеженою відповідальністю 
«Льодова арена на ВДНГ»            Фам  В.В 
 
На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» погодили нижче 
наведені умови закупівлі послуг за класифікатором ДК 021:2015: 92620000-3. Послуги, 
пов’язані зі спортом - Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля, 
приміщення спортзалу та прилеглих приміщень для проведення учбово-тренувальної 
роботи КДЮСШ «Школа спорту»). 

 
Умови надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Льодова 

арена на ВДНГ» повністю відповідають вимогам Замовника для якісного проведення 
навчально-тренувального процессу. 

Умови для навчально-тренувального процесу, тренувальних зборів, проведення 
змагань та масових загальношкільних заходів спортсменів КДЮСШ «Школа спорту» 
відповідають всім технічним та територіальним умовам: 

- площа льодового майданчику відповідає нормам для гри   «хокей з шайбою», та  
не  менше - 26 х 56 м²; 

- льодове поле має чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове покриття відповідає нормам  для гри  «хокей з шайбою»; 
- наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства,  норм та 

правил ДБН для  гри « хокей з шайбою»; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
- льодовий майданчик у критому приміщенні з теплими роздягальнями для учнів 
- наявність комбайну для чистки льоду; 
- дві роздягальні з вбиральнями та душовими;  
- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
- наявність пункту прокату ковзанів для початкової групи; 
- наявність кафетерію; 
- Аудіо система – для проведення змагань та масових загальношкільних заходів; 
- наявність спортивного залу (min 200 м.кв.); 
- покриття підлоги у спортивному залі – гумове покриття; 
- розташування спортивної будівлі (льодова арена, спортивний зал) на Правому 

березі міста Києва, поруч з метро; 
- наявність зручної транспортної розв’язки. 
 



Обсяг закупівлі: Льодове поле- 125 годин (11,25 год/тиждень), Спортивний зал 
– 66 годин (6 год/тиждень). 

Строк надання послуг : 15 березня 2021 р. –31 травня 2021 р. згідно розкладу 
тренувань. 

Узгоджено проект договору з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Льодова арена на ВДНГ», та по всім питанням про послуги з оренди спортивної 
споруди (льодового поля, приміщення спортзалу та прилеглих приміщень для 
проведення учбово-тренувальної роботи КДЮСШ «Школа спорту») (щодо ціни, 
строку надання послуг, умов розрахунків, тощо) досягнуто домовленостей, а саме: 
          - ціна на послуги встановлюються в національній валюті України; 

- ціни договорів можуть бути зменшені за взаємною згодою Сторін у разі 
зменшення  фінансування; 
- термін дії договору до 31.12.2021 р., а в порядку розрахунку до повного 
виконання; 
- у випадку виникнення відносин до укладення цього Договору, керуючись 
положеннями ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони домовились, що 
умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли між Сторонами 
до підписання цього Договору у термін з «15» березня 2021 р. 
- щодо ціни договору в розмірі 482 650,00 грн з ПДВ; 
- місце поставки: 03127, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд.1; 
- умови розрахунків: розрахунки за наданні послуги здійснюються відповідно 
до п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України, у разі затримки бюджетного 
фінансування, розрахунки за надані послуги 10 банківських днів з дати 
отримання Платником бюджетного фінансування закупівлі на свій 
реєстраційний рахунок. 

 
Одночасно Фам В.В. дала згоду взяти участь в електронній переговорній 

процедурі закупівлі за класифікатором ДК 021:2015: 92620000-3 Послуги, пов’язані зі 
спортом - Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля, приміщення 
спортзалу та прилеглих приміщень для проведення учбово-тренувальної роботи 
КДЮСШ «Школа спорту»). 
  

Замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5  ч.2 ст.40 Закону) під час 
проведення переговорів вимагає від Учасника (учасників) надати підтвердження про 
відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до 
ч. 1 статті 17 цього Закону. 

Учасником, в особі Фам В.В. було надано всі необхідні документи, що 
підтверджують відсутність підстав для відмови йому  в участі у процедурі закупівлі. 

 
 

Голова тендерного комітету                     _______________           О.В.П’ятишкін 
 
 
Секретар тендерного комітету                 _______________            О.П.Бутько 
 
 
Члени тендерного комітету 
                                                                    _______________             Р.Р.Зембицький 
 
                                                                    _______________             М.Ю.Єрьоменко 
 
                                                                    _______________             Р.М.Поліщук 
 
Представник Учасника : 
Директор ТОВ 
«Льодова арена на ВДНГ»         _______________               В.В.Фам 


