
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-20-004650-c 
 

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 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з проведення групових занять зі спорту з 
використанням спортивного інвентарю та спортивних споруд 
(легкоатлетичного манежу) для проведення навчально-
тренувального збору вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» 
(ДК 021:2015-92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом) 

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

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 

Послуги з проведення групових 
занять зі спорту з використанням 
спортивного інвентарю та 
спортивних споруд 
(легкоатлетичного манежу) для 
проведення навчально-
тренувального збору вихованців 
ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» (ДК 
021:2015-92620000-3 Послуги, 
пов’язані зі спортом) 

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

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 29 липня 
2021 
до 08 серпня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за надані послуги здійснюється на 
підставі Акту наданих послуг.  

Пiсляоплата 15  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 88 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 



Місцевий бюджет   88000 UAH  
 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 440,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



iIolIATor( 2

I'EXHITIHA CTIEIIX{<D IKAUIfl :

<floc.nyru 3 rrpoBeAeHHn rpyrroBr.rx 3aHflTb ri cropry 3 BHKoprcraHHqM
croprnBHoro iuneuraprc Ta ctloprnBHlrx crtopyA (.nerrcoaurerr,rqHoro
naauexy) Aflq rpoBeAeHHq HaBqaflbHo-rrpeHyBaJrbHofo s6opy suxoaaHrlis

AIOCU 3 xoKerc (COKIJI) (AK 021:2015-92620000-3 lloc.nyrn, rroB'srani ri
cuoprovr)>

Micqe [poBeAeHHfl HaBqaJrbHo-TpeHyBanbHoro s6opy: rvr. Kuie
flo.rarox HT3: 29.07 .2021 p.
Kineqs HT3: 08.08.2021 p.
Kimxicrs oci6:

- l8 cuoprcueuin;
- 2rpeuepa-Br.rKnaAaqa.

3ara:mua riruxicrr 4nia xopucryBaHH.,r nocnyraMz - 11 lnis.
fpa$ix npoBeAeHHq HT3: 29.07.2021p. - 08.08.2021 p. (44 rop'rau)

BumorH Ao Jref KoarJrerlrrrHoro MaHexy :

Jlerxoaueru'lr.tufi. MaHex Nrae siAnosilaru craHAapraM Oeaeparlii rerxoi arJrer'rrKrl

Yxpaiuz, AoBxLrHa rcola 200 lr, ximxicrr 6iroprax 4opixox 4. Cneqia-rrrHe cprHreruqne

noKpuTTq.

O6oe'sgxoBoro e HaqsHicrr enoprLrBHoro iHspHrapro An, [poBeneHHq rpynoBr4x 3alrlrr,.

Haqsuicrr Krd,qKoBrzx 4opiNox ra 6acxer6oJrbHo-c[opruBHoro 3aJry, cnopruBHoro przHr'],

ra rpeHaxepHofo 3any.

Micue po3rauyBaHHr: B 4ocrynnifi ni4craui ni4 :yuuuxpr rpoMaAcbKoro rpaHcnopry

Anq 3pyqHoro .qois,(y suxoeaHuig.



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-20-004633-c 
 

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 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з тимчасового розміщення вихованців ДЮСШ з 
хокею "СОКІЛ" під час навчально-тренувального збору (ДК 
021:2015-98340000-8 Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні послуги) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:98340000-8: Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні послуги 

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 

Послуги з тимчасового 
розміщення вихованців 
ДЮСШ з хокею "СОКІЛ" під 
час навчально-тренувального 
збору (ДК 021:2015-98340000-
8 Послуги з тимчасового 
розміщення (проживання) та 
офісні послуги) 

ДК 021:2015: 98340000-8 
— Послуги з 
тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні 
послуги 

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 29 липня 
2021 
до 08 серпня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за надані послуги здійснюється на 
підставі Акту наданих послуг.  

Пiсляоплата 15  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 77 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   77000 UAH  



 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 385,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



/loAATOrt,:

<lIoc.nyrr.r
(COKII)
8 lloc"uyrlr

T'EXHITIHA CIIE rKAr[rf :

3 'rr{MqacoBorro p03MiuIeHHfl
n ir *rac rraBqaJrbuo-r'pcHyBa"rb

euxonauqie AIOCI[Il :] x0Krcr{)

oro :6opy (lII( 02 | :2015-98340000-

[ocraqaHHqM rap.f,r{oi ra xoroAHoi eoArz.

.]'r'nMqacoBor-o po:uirqerrun (n sattun) ra oQicni lroc;rt'r n)>

Micue rpoBeAeHHfl 3axoAy: rra. I(uis
fiara zaceteHH.f, : 29.07 .2021 p.

flara oucer,eHHfl : 08.08.202 I p.
Kimxicrr oci6:

- l8 cuoprcueuin;
- 2rpeHepa-BuxnaAar{a.

3ara,usa xilr,ricru guin upoNr.rBaHH, - l1 anig.

[]rt nrolu rlto,,lo lr A.rlaI r r r g n ocJry f Ir rrtNrrrA coBof o niuleuHq (npoxu eaHrrn)

Micqq raMr{acoBoro po:rraiuleHu.a (npoNu ur) ltarorr :a6esneuynaru xovQoprui 'ra
6esne.rHi )a{oB}r uepe6ynauru yvacuarin Ha bHo-TpeHyBaJrbHoro s6opy, Marr4 oxpeu,ri

npuniqeuufl. !r$. s6epex<euu, cloprr,rBsoro iu ra o6:ra4HaHH.f,. Hovrepu (rcinruana)
M l c tle'r'r.rM qacoBoro po:nrirqeuua (upo>xanauux) yrr, 6yru s rimxicrrc nricus siA oAuoro ro
ABox. Hortepn (r<iuuarz) nricqq rr,rMlracoBoto
sa6e:ne.reHi orpeuzlr caHBy3n:oM g qiroAo6oeuN{

iueuuq (rpoNranauHr) Marorb 6y'ru

JIiNxa Malorb 6yru 4oaNilHoro He MeHrrre 200 cvr. H HoMep (rirranara) rvlae 6yru o6laAHarrcl
npoBeAeHHq HaBrrarbHo-TpeHyBanbH oro

nopry.
Ha qac 4ii xapanu.rHy, xlo scraHonreufifi eorc Ka6iHery Miuicrpie Yxpaiurl aiu

20 rpannr 2020 pory Jt 392 <flpo BcraHoBreHHq Hy 3 Meroro sauo6iraHHfl no[r.rpeHHro
Ha repuropii YxpaiHra ror:rpoi pecniparopu xnopo6u COVID- 19, cnpuvuueHoi

uporueni4eNai.ruux saxoAiB) upaqieuuxz.
BO|O pO:rtrirqeuur, MaloTb nocriliHo

xoJroAr.rJ'rbHr4KoM Ta re:reoisopou. Ha repuropii ui
:6opy Malorb 6yru nicur Anq napKyBaHHq aBrorpaH

ropouan ipycona SARS -CoV-2, r'a eranis noc:ra6:reu
rqo :a6e:ne.{yrors o6cnyron;lBaHH.f, uiur raM
npoxoAlrrr4 KoHTpoJrb reMlepar./prz rina.


