
РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 
 

11.09.2019 р. № ___ м.Одеса

 
Враховуючи статті 4 та 11 Закону України “Про публічні закупівлі” від 

25.12.2015 №922, Положення про уповноважену особу, та з метою організації закупівлі 
по предмету «Послуги, з проведення спортивних заходів тренувального характеру 
для дитячих спортивних команд з хоке́ю із ша́йбою на льодовому полі» (показник 
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник” – 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом) шляхом проведення 
процедури відкритих торгів 

 
ВИРІШИВ:  
1. Визначити переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі 

«Послуги, з проведення спортивних заходів тренувального характеру для дитячих 
спортивних команд з хоке́ю із ша́йбою на льодовому полі» (показник 
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник” – 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом) учасника торгів – 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З 
ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ «КРИЖИНКА» (далі – переможець). 

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем та 
надіслати на адресу переможця повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю. 

3. Протягом одного дня з дня прийняття 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. 

 
 
Підпис:     Уповноважена особа Коган Г. Н. 
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