
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-07-005577-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПОРТИВНИЙ КЛУБ 
"КРАМАТОРСЬК" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 44162618 

Місцезнаходження замовника: 84313, Україна, Донецька область, Краматорськ, вулиця Стуса 
Василя, буд.66 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з тимчасового проживання хокейної команди та 
тренерського складу 

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 
проживання хокейної 
команди та 
тренерського складу  

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

1 послуга  84313, Україна, 
Донецька область, 
м. Краматорськ, 
вулиця Стуса 
Василя, будинок 66  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Замовник проводить оплату за фактом надання 
послуг згідно рахунку та акту наданих послуг у 
національній валюті України в безготівковій формі, 
шляхом перерахування коштів на рахунок 
Виконавця, щомісяця до 20 числа наступного за 
розрахунковим, з відстрочкою платежу до 
надходження фінансування на розрахунковий 
рахунок Замовника. Замовник зобов’язується 
провести оплату протягом 10 календарних днів з 
дня надходження коштів на рахунок Замовника  

Пiсляоплата 10  Календарні 100  

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕЛІС"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 369 824,00 UAH з ПДВ 



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   380000 UAH  

 



26.07.2021  

 
 

УКРАЇНА 
Комунальний заклад «Спортивний клуб «Краматорськ» 

Краматорської міської ради 
 

ПРОТОКОЛ № 32/2021 
Щодо прийняття рішення уповноваженою особою 

 
м. Краматорськ 

Про прийняття рішення про намір укласти договір  
 

Керуючись вимогами ст. 4 та ст. 11 Закону України «Про публічні 
закупівлі» від  25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), Положенням про 
уповноважену особу, затвердженого наказом голови комунального закладу 
«Спортивний клуб «Краматорськ» від 17.06.2021 № 6-од. 

 Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається 
замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. 

Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник 
оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю. За результатами розгляду пропозиції учасника 
«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕЛІС"» у 
закупівлі за предметом, код національного класифікатора України ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –98340000-8 — Послуги з 
тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги ( послуги з 
тимчасового проживання хокейної команди та тренерського складу), 
ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-07-005577-c, 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з 
переможцем процедури відкритих торгів UA-2021-07-07-005577-c – 
«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕЛІС"». 

2. Оприлюднити в електронній системі закупівель повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю у порядку, передбачено статтями 10 та 
33 Закону 

 
 
 
 

 Уповноважена особа        Діана БЛИЗНЮК 







ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-09-009325-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПОРТИВНИЙ КЛУБ 
"КРАМАТОРСЬК" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 44162618 

Місцезнаходження замовника: 84313, Україна, Донецька область, Краматорськ, вулиця Стуса 
Василя, буд.66 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з перевезення пасажирів  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

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 
перевезення 
пасажирів  

ДК 021:2015: 60140000-1 — 
Нерегулярні пасажирські 
перевезення  

42500 кілометри  84313, Україна, 
Донецька область, 
м. Краматорськ, 
вулиця Стуса 
Василя, будинок 66  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Замовник проводить оплату за фактом надання 
послуг протягом 30 календарних днів з дати 
підписання актів здавання-приймання наданих 
послуг, шляхом безготівкового переказу на 
поточний рахунок Виконавця. Але, у разі затримки 
бюджетного фінансування, розрахунок за надані 
послуги здійснюється протягом 10 календарних 
днів з дати отримання Замовником бюджетного 
призначення на свій реєстраційний рахунок  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

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

ПрАТ Краматорське АТП 11410 

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 993 650,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   999000 UAH  



26.07.2021  

 
 

УКРАЇНА 
Комунальний заклад «Спортивний клуб «Краматорськ» 

Краматорської міської ради 
 

ПРОТОКОЛ № 33/2021 
Щодо прийняття рішення уповноваженою особою 

 
м. Краматорськ 

Про прийняття рішення про намір укласти договір  
 

Керуючись вимогами ст. 4 та ст. 11 Закону України «Про публічні 
закупівлі» від  25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), Положенням про 
уповноважену особу, затвердженого наказом голови комунального закладу 
«Спортивний клуб «Краматорськ» від 17.06.2021 № 6-од. 

 Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається 
замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. 

Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник 
оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю. За результатами розгляду пропозиції учасника 
«ПрАТ Краматорське АТП 11410» у закупівлі за предметом, код 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник» –60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення ( послуги з 
перевезення пасажирів), ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-09-009325-c, 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з 
переможцем процедури відкритих торгів UA-2021-07-09-009325-c – «ПрАТ 
Краматорське АТП 11410». 

2. Оприлюднити в електронній системі закупівель повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю у порядку, передбачено статтями 10 та 
33 Закону 

 
 
 
 

 Уповноважена особа        Діана БЛИЗНЮК 
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