
 

Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі 

Номер бюлетеня: 126(06.07.2016) від 06.07.2016 

Номер оголошення у бюлетені: 141989 

 
Замовник торгів 

Назва: 
Комплексна Дитячо-юнацька спортивна 
школа Київської обласної організації ФСТ 
"Динамо" України 

Код ЄДРПОУ: 24261946 

Адреса: вул.Гайдара, 8, м.Київ, 01033 

Реєстраційний рахунок замовника: 
№ 35433011053747 в ГУДКСУ у 
Київській області, 01196, м. Київ, площа 
Лесі Українки, 1, код банку 821018. 

 
Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефони Телефони/Факси Email: 

1 Гаврилко Олена 
Леонідівна 

голова комітету з 
конкурсних торгів 

0972064791  koo-
dynamo@ukr.net 

 

Очікувана вартість закупівлі: 
998400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч 
чотириста) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: https://tender.me.gov.ua  

 

Умова застосування переговорної процедури: 

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель», а саме: переговорна 
процедура закупівлі застосовується 
замовником як виняток у разі відсутності 
конкуренції (у тому числі з технічних 
причин) на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю 
може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при 
цьому альтернативи 

 
Інформація про предмет закупівлі: 
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 93.11.1 

Предмет з класифікатору 
Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд 

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС): 
Єдиний закупівельний словник (ДК 
021:2015)  

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС: 92600000-7  

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Послуги у сфері спорту  

Предмет: 
спортивно-оздоровчі послуги льодового 
поля 

Кількість: 832 академічні години 

Місце поставки: м. Богуслав, вул. Польова, 47 . 

Термін поставки: липень-грудень 2016 

 
Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Лото-Інвест» 

09700 Київська обл., 
Богуславський район, м. 
Богуслав, вул. Польова, 
будинок 47 

067 215-88-26   



 
Пропозиції 

№ Назва Ціна 
пропозиції 

Додаткова 
інформація 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лото-
Інвест» 

998400 грн.  

 
Додаткова інформація:  

 
Інші документи  

Тип документу Файл(и)  

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі • Обгрунтування.doc    

 

   



ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі  

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Комплексна Дитячо-юнацька спортивна школа Київської обласної 

організації ФСТ «Динамо» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 24261946                      
1.3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вулиця Гайдара, будинок 8 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Гаврилко Олена 

Леонідівна, голова комітету з конкурсних торгів, м.Київ, вулиця Гайдара, будинок 8, тел. 
0972064791, e-mail: koo-dynamo@ukr.net 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі: 01.07.2016 

2. Інформація про предмет закупівлі:  
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 -93.11.1 Послуги, пов'язані з 

використанням спортивних споруд, ДК 021:2015 -92600000-7 Послуги у сфері спорту, спортивно 
оздоровчі послуги льодового поля. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 832 академічні 
години. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Богуслав, вул. 
Польова, 47 . 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень-грудень 2016 
року 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Лото-Інвест» 
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

38871072 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс. 09700 Київська обл., Богуславський район, м. Богуслав, вул. Польова, 
будинок 47 

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі.  
Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування 
переговорної процедури закупівлі:  

КДЮСШ ФСТ «Динамо» це позашкільний заклад, який дає дітям та юнацтву додаткову 
освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь та навичок у спорті, а також готує спортивний резерв 
для збірних команд Київської області, збірних команд України.  З 01.02.2015 року в м. Богуслав 
Київської області було відкрито відділення хокею з шайбою та фігурного катання на ковзанах, що 
дало змогу долучитися до занять спорту дітям з м. Богуслав та навколишніх сел та селищ. Для 
забезпечення нормального навчально-тренувального процесу КДЮСШ ФСТ «Динамо» повинна 
мати матеріально-технічну базу. До такої бази належать зокрема спеціалізовані для навчально-
тренувальної та спортивної роботи тренувальні об’єкти, які мають льодове поле для занять з 
хокею з шайбою та фігурного катання на ковзанах. Власна спортивна база у  школи відсутня.  

Весь тренерський штаб, та учні школи, що займаються хокеєм із шайбою та фігурним 
катанням на ковзанах проживають переважно у м. Богуславі та Богуславському районі таким 
чином навчання має здійснюватися на території м. Богуслав. Витрати на транспортування учнів та 
тренерів школи до місця проведення занять за межами міста кошторисом школи не передбачені.  

Проаналізувавши ситуацію щодо наявних спортивних споруд на території Богуславського 
району, вимогам, необхідним для проведення навчально-тренувального процесу та розкладу 
занять відповідає льодова арена ТОВ «Лото –Інвест» яке є власником Універсального навчально -
тренувального центру «Льодограй». Дане підтверджується листом від Богуславської районної 
державної адміністрації Київської області від 15.06.2016 року, в якому зазначено, що  



Універсальний навчально –тренувальний центр «Льодограй»  є єдиною спортивною спорудою на 
території Богуславського району, де можливе проведення тренувань з хокею з шайбою та 
фігурного катання на ковзанах.  

Так, саме з метою розвитку зимових видів спорту та відродження української школи 
фігурного катання та хокею в 2014 році було побудовано «Універсальний навчально-тренувальний 
центр зимових видів спорту «Льодограй»» (далі-«Льодограй»), що знаходиться за адресою вул. 
Польова, 47 в м. Богуслав, Київської обл. Наявність такого комплексу в м. Богуслав дає 
можливість доступу до занять спортом не тільки дітей з великих міст (оскільки, найчастіше такі 
масштабні об’єкти будують саме у великих міста) але й з невеличких міст та сіл України.  

Основними напрямками діяльності ТОВ «Лото-Інвест» є розвиток фізичної культури та 
спорту, проведення спортивних змагань, заходів тощо. Товариство має великий досвід надання 
послуг з експлуатації та використання льодового поля. Так, «Льодограй» приймав такі змагання 
як:  

09.05.2015 «Відкритий турнір з хокею» (дорослі) 
23-24.08.2015 «Відкритий хокейний турнір серед аматорів» (дорослі) 
24-25.10.2015 «Відкритий хокейний турнір серед юнаків 2006-2007р.н.»  
29.11.2015 ХК «Шершні» - ХК «Торнадо» 2006-2007р.н.  
05-06.12.2015 «Чемпіонат з хокею серед любителів «40+» (дорослі) 
25-26.12.2015 «Чемпіонат України з хокею» 
14-15.05.2016 «Відкритий чемпіонат з хокею з шайбою КДЮСШ Київської обласної 

організації ФСТ «Динамо» 
16.05.2015 «Відкритий чемпіонат з фігурного катання на ковзанах» 
15.18.10.2015 «I етап всеукраїнських змагань «Відкритий Кубок Української Федерації з 

фігурного катання на ковзанах серед юних фігуристів 2015-2016» 
21.22.05.2016 «Відкритий чемпіонат України з фігурного катання на ковзанах серед 

аматорів» 
04.17.04.2016 тренування та підготовка до чемпіонату світу юніорської збірної України з 

хокею.   
З 2015 року тренування хокеїстів та фігуристів КДЮСШ ФСТ «Динамо» здійснюється на 

базі саме «Льодограю». І як вже зазначалося вище це єдина спортивна споруда на території м. 
Богуслав та Богуславського району де можливе проведення навчання на льодовому полі. 

В умовах, що склалися, здійснювати придбання послуг, пов’язаних з використанням 
спортивних споруд, можна шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника у ТОВ 
«Лото-Інвест». 

Не укладання договору про надання послуг, з використання спортивних споруд, з ТОВ 
«Лото-Інвест» призведе до відсутності навчально-тренувальної бази КДЮСШ ФСТ «Динамо», до 
припинення/обмеження навчально-тренувального процесу.. Це призведе до відсутності роботи у 
тренерів та інших працівників школи, зупинить діяльність важливого соціального об’єкту – 
дитячо-юнацької спортивної школи, яка здійснює підготовку майбутніх хокеїстів та фігуристів, які  
представляють нашу країну на міжнародній арені, підвищуючи її авторитет серед світової 
спільноти.  

У зв’язку з вищевикладеним було вирішено провести закупівлю послуг, пов’язаних з 
використанням спортивних споруд, шляхом проведення переговорної процедури закупівлі з 
учасником  – ТОВ «Лото-Інвест»  

Згідно з вимогами п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а 
саме – переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі:  Лист Богуславської районної державної адміністрації Київської області від 
15.06.2016 року, Закон України «Про здійснення державних закупівель». 

 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів           ____________                Гаврилко О.Л. 
                                                                                     М.П. 


