
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-07-14-005588-a 
Дата формування звіту: 06 серпня 2021 

 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Майка хокейна ігрова для молодших груп; майка хокейна 
тренувальна; майка хокейна ігрова для старших груп (ДК 
021:2015-18410000-6 Спеціальний одяг) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг 

 

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 

Майка хокейна 
ігрова для 
молодших груп  

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

50 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 09 серпня 
2021  

Майка хокейна 
тренувальна  

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 09 серпня 
2021  

Майка хокейна 
ігрова для старших 
груп  

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 09 серпня 
2021  

 

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова  

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за Товар здійснюється на підставі видаткової 
накладної Постачальника. Замовник здійснює оплату за 
одержаний Товар шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 

Пiсляоплата  30  Робочі 100  



робочих днів з моменту отримання Товару. У разі 
затримки бюджетного фінансування, розрахунок за 
поставлений Товар здійснюється протягом 3 банківських 
днів з дати отримання Замовником бюджетного 
призначення на фінансування закупівлі на свій 
розрахунковий рахунок  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 14 липня 2021 18:17  

Кількість учасників закупівлі: 4  

 

Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
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 

ФІЗИЧНА ОСОБА-
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
СІРОШТАН 
АНАТОЛІЙ 
ІВАНОВИЧ 

135 000,00 UAH без 
ПДВ  

118 000,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

ФОП ГРИНЬКЕВИЧ 
АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ 

150 000,00 UAH без 
ПДВ  

120 000,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

ФОП Загородня Ольга 
Анатоліївна 

190 000,00 UAH без 
ПДВ  

190 000,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

ФОП "ГОЛОВКО 
АНДРІЙ ІГОРОВИЧ" 

197 000,00 UAH без 
ПДВ  

196 000,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір 
про закупівлю: 

Відсутність подальшої потреби в 
закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

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

Відсутня  

Ідентифікатор договору: Відсутній  

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%  



fIPOTOKOJI
UIOAO [ptlfiH flTTfl prrIrEHHfl I/TIOBHOBAXEHOIO OCOEOIO

(06) cepnHq 2021 p. J\lb 06-08/01 nr. Kaie

Bpaxoeyro.{u crarri 4 ra | 1 3axouy Yxpaiura <llpo ny6niuui :axyniui>> (la.rri
3ar<oHy), Iloroxeuuq npo yrroBHoBaxeHy oco6y, rqo 3arBepAxeue naKa3oM

/{r,rrrvo-ronaqrxoi cnoprr{BHoi ruro,ru 3 xoKero <Coxin> sil26 ceprrHlI 2020 poxy JSt

13, y se'r:xy is uaqsuicrro ui4craB [tfl ai4ruriuz cnporueHoi sar<ynie,ri sa npe/tMeloM
<Mafirca xorceilsa irpona Arq MoroArrrrx rpyr; naafrra xoxefiua rpenyBaJrr,Ha;
nrafixa xorcefrua irpona Arq crapurx rpyr GK 021:2015 - 18410000-6
Cner(ia.nsuufi ogar)), UA-2021-07-14-005588-a ra Bxurrq saxoAis, nepe46alrerrL{x
q. 19cr. 14 3axouy,

BLIPIIILIB:

1. Biauiul4rpI crpouleHy :axyniuro 3a rrpeAMeroM <Mafirca xoxeiiua irpona
ll,rlfl MoJIoAtuHx rpyfl; naafira xoxefina rpeHyBaJ'rsual rrafirca xoxefrua irpona g.trc

c'raptttrx rpyr (AK 021:2015 - 18410000-6 Cneuia,rr,Hufi osnr)>>, UA-2021-07-14-
005588-a : ni4cranh, rUo nepe46aueHa :ri4uo 3 rr. I .r. 17 c'r. 14 3axony, a caMC:

ni4cyurocri no4alruroi norpe6u s saxynieni roeapin, po6ir i noc,ryr.
2. IIoeiAorvueHH-s npo ni4uiuy cuporqeuoi sarcyninni onprrrcAHltvt rl

eneKTpoHnifi cucrenai :axyuieem [porrroM oAHoro AH, 3 larr4 yxBaJreHH.rr rl],olo
piureuur :ri4uo s q. 19 cr. 14 3axouy

VnosHosaxega oco6a B.naAucran IIIEPEAK



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-07-21-004406-c 
Дата формування звіту: 06 серпня 2021 

 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Спортивний інвентар (ДК 021:2015-37440000-4 Інвентар для 
фітнесу) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37440000-4: Інвентар для фітнесу 

 

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 

Велотренажер  ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу  

6 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

від 04 серпня 
2021 
до 09 серпня 
2021  

Гриф штанги 
"народної" (з 
замками)  

ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу  

1 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

від 04 серпня 
2021 
до 09 серпня 
2021  

Диск прогумований 
для штанги (10 кг)  

ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу  

4 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

від 04 серпня 
2021 
до 09 серпня 
2021  

 

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова  

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за Товар здійснюється на підставі 
видаткової накладної Постачальника  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 



Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 21 липня 2021 16:42  

Кількість учасників закупівлі: 2  

 

Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
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 

ФОП ЯРОШЕНКО ІВАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

121 600,00 UAH без 
ПДВ  

112 000,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

ФОП Горова Яніна 
Олексіївна 

125 400,00 UAH без 
ПДВ  

112 860,00 
UAH без ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір 
про закупівлю: 

Відсутність подальшої потреби в 
закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

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

Відсутня  

Ідентифікатор договору: Відсутній  

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%  

 



TTPOTOKOI
tu oAo rrPlrfr H flTT f Pr rrr EHHfl yfroBHoBAxEHoro ocoB oro

(06) cepnHq 2021 p. JtIs 06-08/02 na. Krais

Bpaxoeyroqa crarri 4 ra | 1 3axony Yrpaiura ullpo ny6,riuni :axyriui>> (lta"'ri

3axouy), flo,qoxeuu.f, trpo yrroBHoBaxeHy oco6y, uo 3arBepAxeHc rraKa3oM

/{arruo-rosausxoi cnoprr4BHoi umoru 3 xoKerc <Coxin> sil26 cepnHs 2020 poxy }h
1 3, y :e'rsxy ie uaqsHic'uo niAcraB Anfl eiANaiHra cnpouleHoi sarcynieri sa rpe/tMeroM
<<Cnoprueuufi iueeurap (AK 021:2015 - 37440000-4 IueeHlap 4nn Qi'rrrecy)>,
UA-2021-07-21-004406-c ra Bxr4rrr saxo4in, nepe46ar{eHux.r. 19 q. 14 3axorry,

. 
B[IPIIIIIIB:

l. Biarraiul,Irl4 cnpouleHy saxyuinnro 3a npeAMeroM <Cnoprusuufr iuneu'rap
(AI( 02112015 - 37440000-4 lrreeHrap s.nn Qirnecy)>, IJA-2021-07-21-004406-c z

ri4cranu, ulo nepeA6aqeua :riAuo s n. 1 ,i. 17 cr. 14 3axoHy, a caMe: ni4cy'rnoc'ri
rroAanr,uoi norpe6rz n aaxyuinni roeapie, po6ir i nocnyr.

2. fIoei4onneHH, rpo ni4uiHy cnpoqeuoi saxyninni onp]rJto/Iilvtv rl

eneKTpoHnifi cracreui :axynieeru lporf,roM oAHoro AHf, 3 Aaru yxBanerrH, rlbolo
pirueuur sriAHo s.r. 19 cr. 14 3axony

YnonHoeaxeHa oco6a HcJIaB TTIEPBAK

EJ
Lli H


