
№п

/п

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі (грн.)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

1. Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання медалей для 

нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2 

2210 80 000,00 квітень Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону Про 

особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності від 24 травня 2012 року № 4851-

VI (із змінами) 3200шт х25грн.

Придбання призів для нагородження переможців та призерів 

чемпіонатів міст, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 

2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості

носії інформації магнітні й оптичні (USB накопичувач пам’яті 

(флешки)) 26.80.1 

10 980,00 109,8 шт. х 100 грн.

вироби текстильні готові для домашнього господарства (рушники) 

13.92.1 

9 000,00 150 шт. х 60 грн.

ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують 

тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини (м’які іграшки) 

32.40.1  

8 000,00 100 шт. х 80 грн.

одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 

деталі одягу, трикотажні (футболки) 14.19.1

9 000,00 150 шт. х 60 грн. 

Виготовлення атрибутики для нагородження переможців та 

призерів Міжнародного турніру на «Кубок Стелли Захарової» зі 

спортивної гімнастики, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 

2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (кубки)  22.29.2 42 000,00 10 шт. х 1000 грн.                                                                               

160 шт.х 200грн.

вироби з недорогоцінних металів, інші (медалі) 25.99.2 17 000,00 170 шт. х 100 грн.

вироби з деревини інші (дошка нагороджувальна) 16.29.1 2 500,00 10 шт. х 250 грн.

вироби господарські та декоративні керамічніі (тарілка, статуетка) 

23.41.1 

38 500,00 Тарілки 50шт х 200грн.                                                     

Статуетки 150 шт. х 190грн.

216 980,00

травень

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на  2015 рік 

Управління сім»ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту    02147629

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

4. 2210

3. 2210

травень

КФК 130102 

КФК 130102 



1. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 

експлуатації спортивної споруди та 5-ти ергометрів при проведенні 

чемпіонату м. Києва з академічного веслування на ергометрах, 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 1 000,00 січень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 

200 грн. х 5 год.

2. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 

експлуатації спортивної споруди та 5-ти ергометрів при проведенні 

чемпіонату м. Києва з академічного веслування на ергометрах, 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 1 400,00 січень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

200 грн. х 7 год.

3. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з дзюдо, юнаки, дівчата, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 080,00 лютий П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                  

2дн. х 7 год. х 220 грн.

4. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з дзюдо, юніори, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 080,00 березень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн.х7 год. х 220грн.

5. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації стрілецького тиру та 

приміщення для зберігання зброї при проведенні зимового 

чемпіонату міста з кульової стрільби в приміщенні, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 15 000,00 березень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

5 дн. х 375 грн. х 8 год.

6. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з  веслування на байдарках і каное на  

Кубок України, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

49.42.1 

2240 10 000,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               

10 грн. х 1000 км.

7. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, міні данхіл, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                           

1 маш.х 3год .х 360 грн.

8. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, крос кантрі, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.=1080 грн.



9. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, юніори, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 720,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х2год.х360грн.=720 грн.

10 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, гонка в гору, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                       

1 маш.х 3год .х 360 грн.

Транспортні послуги під час проведення Міжнародного турніру на 

«Кубок Стелли Захарової» зі спортивної гімнастики, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 

(транспортні послуги автобусів) 49.39.3

45 000,00 5 авт.х3дн.х3000грн.

послуги щодо експлуатування таксі (транспортні послуги легкових 

автомобілів) 49.32.1

52 800,00 11 маш.х3дн.х1600грн.

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                            

1. вантажні роботи по погрузці-вигрузці, тренувального 

килиму з автомобілю 4х100грн.  

2. укладка килиму, вільна фіксація 256 кв. м. х 10 грн. 

3. скотчінг без клейового монтажу до основи 65 пог. м. х 

10 грн.

4. вирівнювання та остаточний монтаж 256 кв.м. х 15 грн. 

= 3840 грн.  

5. демонтаж килима 256 кв.м.х15грн

6. оренда м’якої поролонової основи під килим256 кв. м. 

х 40 грн. 

7. оренда гідравлічних візків 6 шт. х 1500 грн. = 9000 грн. 

8. транспортні витрати 2авт.х2дн.х8год.х500грн.

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                               

1. розробка сценаріїв 3 шт. х 8000 грн.

2. розробка художнього оформлення залу 10990 грн.

3. музичне оформлення змагань: написання та підбір 

музичних композицій 3 шт. х 5900 грн.

Роботи з покриття підлоги, облицювання стін та шпалерні роботи 

інші (послуги по укладці та облаштування тренувального килиму у 

тренувальному залі Палацу спорта поза сценою при проведенні 

Міжнародного турніру на «Кубок Стелли Захарової» зі спортивної 

гімнастики, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

45.43.2:

2240 50 130,00 

11. 2240

2240 99 929,00 13. Послуги з організації видовищних заходів (послуги по проведенню 

церемонії урочистого відкриття, закриття та церемонії 

нагородження під час проведення Міжнародного турніру на «Кубок 

Стелли Захарової» зі спортивної гімнастики, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 92.34.1:

12.

травень

травень

травень 



4. організація концертної програми: підбір художніх 

колективів, робота з репертуаром 4400 грн.

5. організація та проведення генеральної репетиції 

урочистих церемоній відкриття та закриття змагань                 

2 шт. х 6840 грн.

6. організація та проведення генеральної репетиції 

концертної програми 7000 грн.

7. проведення урочистої церемонії відкриття змагань 

6075 грн.

8. проведення урочистої церемонії закриття змагань 6075 

грн. 

9. проведення урочистої церемонії нагородження змагань 

5109 грн. 

10. проведення концертної програми 4900 гр

14. Устаткування для автоматичного оброблення інформації (послуги 

по технічному забезпеченню проведення Міжнародного турніру на 

«Кубок Стелли Захарової» зі спортивної гімнастики, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 30.02.1:

2240 99 000,00 травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

1. оренда екрану 2дн.х10год.х3000грн.                                                                                  

2. оренда плазмових панелей 10шт.х2дн.10год. х 195грн. 

15. Послуги, пов"язані з особистою безпекою (послуги охорони місця 

проведення Міжнародного турніру на «Кубок Стелли Захарової» зі 

спортивної гімнастики, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 80.10.1 

2240 85 179,00 травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

2 дн.х10 год. х 20 чол..х 212,94

16. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, юнаки та дівчата, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 720,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х2год.х360грн.

17. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту БМХ, юніори, юнаки, дівчата, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

18. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту шосе, групова гонка, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 360,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х1год.х360грн.

19. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, індивідуальна гонка та крос 

кантрі, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

2240 99 929,00 13. Послуги з організації видовищних заходів (послуги по проведенню 

церемонії урочистого відкриття, закриття та церемонії 

нагородження під час проведення Міжнародного турніру на «Кубок 

Стелли Захарової» зі спортивної гімнастики, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 92.34.1:

травень



20. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з  академічного веслування на  Кубок 

України, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 49.42.1 

2240 13 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 

13 грн. х 1000 км. 

21. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

академічного веслування, юніори, юнаки, дівчата, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                       

2 дн. х 1000 грн. х 3 год.

22. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з академічного веслування, юніори, 

юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

68.20.1 

2240 3 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 

2 дн. х 1500 грн.

23. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

веслування на байдарках і каное, юнаки, дівчата, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 

2 дн. х 1000 грн. х 3год.

24. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 

юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

68.20.1 

2240 3 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1500 грн.

25. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення міського турніру з регбі присвяченого Дню Києва, 

юнаки, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 10 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               

1250грн.х8 год.

26. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації спортивного обладнання та інвентарю при проведенні 

міжнародного турніру з настільного тенісу, присвяченого Дню 

Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1 

2240 5 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               3 

дні х 7 год. х 238,10 грн. 

27. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення кубка міста з дзюдо, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 080,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

2дн.х7год.х220грн



28. Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 

водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 

катерами вітрильної регати присвяченої Дню Києва з вітрильного 

спорту, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 50.30.1

2240 1 500,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1катерх6год.х250грн.

29. Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки 

(Послуги по супроводженню патрульними автомобілями ДАІ 

транспортних засобів під час проведення Міжнародних змагань 

«Race Horizon Park» з велосипедного спорту присвяченого Дню 

Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 84.24.1 

2240 36 155,00 травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

3 маш.х5год.х3дн.х803,44грн.

Транспортні послуги під час проведення Міжнародних змагань 

«Race Horizon Park» з велосипедного спорту присвяченого Дню 

Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 

(транспортні послуги автобусів) 49.39.3

45 000,00 5 авт.х3дн.х3000грн

послуги щодо експлуатування таксі (транспортні послуги легкових 

автомобілів) 49.32.1

52 800,00 11 маш.х3дн.х1600грн.

31. Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 

майна,н.в.і.у. (послуги по оренді мобільної огорожі під час 

проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 

велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.39.1

2240 99 750,00 травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

665 шт.х 3дн.х50 грн.

Послуги по монтажу та демонтажу зони старт/фініш під час 

проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 

велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

монтування металевих виробів, крім машин і устаткування 

(мобільної огорожі) 33.20.1 

55 860,00 665 шт.х 3дн.х28 грн.

1. банери вінілові 665шт.х 3дн.х17 грн.

2. суддівська платформа 3 дн. х 900 грн.

3. арка надувна 3 дн. х 700 грн.

4. кулі надувні 2 шт.х3дн.х300грн.

5. внілові попереджувальні знаки 30 шт.х 3дн.х15 грн.

6. пластикові попереджувальні знаки 9 шт. х3дн. х 40 грн.

32. 2240

послуги щодо монтування інших виробів. н.в.і.у. (банерів вінілових, 

суддівської платформи, арки надувної, куль надувних, вінілових 

попереджувальних знаків, пластикових інформаційних знаків ) 

33.20.7 

42 945,00 

30. 2240

травень

травень



Послуги по оренді cсуддівської платформи під час проведення 

Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з велосипедного 

спорту присвяченого Дню Києва, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-

будівельних машин і устаткування (конструкція металева з дахом 

від дощу та сонця ) 77.32.1

48 000,00 16000 грн.х 3дні 

1. п’єдестал 300 грн.х3 дні 

2. фотофініш 4000 грн.х3 дні 

3. лічільник кіл 800грн.х3 дні 

4. колокол сталевий 150 грн.х3 дні

5. пресвол 2000грн.х3 дні

6. допінг шатер 2500грн.х3дні 

1. стіл 1 шт. х 40 грн. х 3 дні 

2. стільці 2 шт. х 20 грн. х 3 дні 

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

1. акустичні системи 8 шт. х 3 дн. х 625грн.

2. акустичні системи 4 шт. х 3 дн. х 1250грн.

3. акустичні системи 2 шт. х 3 дн. х 2500грн.

4. системні реки 2 шт. х 3 дн. х 2500грн.

5. з’єднувальні кабелі 8 шт. х 3дн. х 625 грн.

6. з’єднувальні кабелі 6 шт. х 3дн. х 625грн.

7. комплектів клинків 2 шт. х 3дн. х 625грн.

35. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 

України, юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 49.42.1 

2240 4 000,00 травень-червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості            10 

грн. х 400 км. 

36. Монтаж сталевих конструкцій (послуги по монтажу та демонтажу 

гімнастичного помосту та килиму при проведені відкритого 

міського турніру з гімнастики художньої «Золота мрія - 2015», 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 43.99.5

2240 15 000,00 травень-червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              1. 

монтаж 250 кв.м.х2 шт.х15 грн.                                                       

2. демонтаж 250 кв.м.х2 шт.х15 грн.

37. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

веслування на байдарках і каное, юніори, молодь, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1000 грн. х 3 год.

29 250,00 

34. Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття 

спортом (послуги по оренді звукопідсилюючого обладнання під 

час проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 

велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.21.1 

2240 90 000,00 

послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 

побутових виробів (стіл, стільці) 77.29.1

240,00 

травень

33. 2240

послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 

(п’єдестал, фотофініш, лічільник кіл, колокол сталевий, пресвол, 

допінг шатер) 77.21.1

травень



38. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 

юніори, молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

68.20.1 

2240 3 000,00 червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1500 грн.

39. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з академічного веслування на особистий 

чемпіонат України, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

49.42.1 

2240 13 000,00 червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               

13 грн. х 1000 км. 

40. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

відкритого чемпіонату міста з велоспорту МТБ, елімінатор, 

марафон, крос кантрі, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 60.24.1

2240 3 240,00 червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

1маш.х3год.х3дн.х360грн.

41. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту БМХ, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

42. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, парна гонка, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

43. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТВ, елімінатор, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

44. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з плавання, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12 800,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

8дор.х200грн.х4год.х2дн.

45. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту шосе, індивідуальна гонка, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 720,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х2год.х360грн.



46. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

академічного веслування, юнаки, дівчата, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               2 

дн. х 1000 грн. х 3 год.

47. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з академічного веслування, юнаки, 

дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              2 

дн. х 1500 грн.

48. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 

України, молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

49.42.1 

2240 4 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості             10 

грн. х 400 км. 

49. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 

України, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 49.42.1 

2240 4 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

10 грн. х 400 км. 

50. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

веслування на байдарках і каное, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1000 грн. х 3год.

51. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1500 грн.

52. Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 

водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 

катерами чемпіонату міста з вітрильного спорту серед юнаків та 

дівчат молодшого віку, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 50.30.1

2240 2 500,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1катерх10год.х250грн.

53. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з  веслування на байдарках і каное на 

чемпіонат України, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

49.42.1 

2240 10 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

10 грн. х 1000 км.



54. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з вітрильного спорту на Кубок України, 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 49.42.1

2240 6 000,00 липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

10 грн. х 600 км. 

55. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 

України, юніори, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

49.42.1 

2240 4 000,00 серпень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

10 грн. х 400 км. 

56. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, індивідуальна гонка з 

роздільним стартом, крос кантрі, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 60.24.1

60.24.1 1 080,00 серпень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

57. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту БМХ, спринт, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

58. Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 

водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 

катерами чемпіонату міста з вітрильного спорту серед дорослих та 

юніорів, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 50.30.1

2240 2 500,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1катерх10год.х250грн.

59. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, марафон, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

60. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 

експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 

академічного веслування, дорослі, молодь, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 6 000,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1000 грн. х 3 год.

61. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з дзюдо, молодь, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 080,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

2дн.х7год.х220грн.



62. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 

проведення чемпіонату міста з академічного веслування, дорослі, 

молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 000,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2 дн. х 1500 грн.

63. Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 

автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 

збірної команди м. Києва з вітрильного спорту на чемпіонат 

України серед юніорів, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 49.42.1 

2240 6 062,00 вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

10 грн. х 606,2 км. 

64. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з плавання, юніори, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12 800,00 жовтень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

8дор.х200грн.х4год.х2дн.

65. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, данхіл спринт, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

60.24.1 1 080,00 жовтень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

1маш.х3год.х360грн.

66. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення чемпіонату міста з дзюдо, згідно календарного плану 

спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 

зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3 080,00 листопад П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

2дн.х7год.х220грн.

67. Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 

транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 

чемпіонату міста з велоспорту МТБ, групова та індивідуальна 

гонки, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1 080,00 листопад П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

1маш.х3год.х360грн.

68. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 

проведення міських змагань "Золоті рибки" з плавання, юнаки, 

дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12 800,00 грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

8дор.х200грн.х4год.х2дн.

1 187 600,00

1. Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання медалей для 

нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2 

2210 19 900,00 квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                   

796шт. х25грн.

КФК 130106 



2. Книжки друковані (придбання дипломів для нагородження 

переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 58.11.1 

2210 20 100,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

2100 шт. х 10 грн. 

Придбання призів для нагородження переможців та призерів 

чемпіонатів міст, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 

2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості

носії інформації магнітні й оптичні (USB накопичувач пам’яті 

(флешки)) 26.80.1 

10 000,00 100 шт. х 100 грн. 

вироби текстильні готові для домашнього господарства (рушники) 

13.92.1 

9 400,00 94 шт. х 100 грн. 

ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують 

тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини (м’які іграшки) 

32.40.1  

8 000,00 100 шт. х 80 грн. 

вироби спортивні (м’ячі) 32.30.1 10 000,00 125 шт. х 80 грн. 

вироби господарські та декоративні керамічні (чайні набори) 

23.41.1 

10 000,00 100 шт. х 100 грн. 

одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 

деталі одягу, трикотажні (футболки) 14.19.1

12 000,00 200 шт. х 60 грн. 

годинники ( крім частин і годинникових механізмів) (годинники) 

26.52.1 

10 000,00 125 шт. х 80 грн. 

4. Вироби спортивні (придбання спортивної екіпіровки та інвентарю 

для учасників міжнародного турніру з кікбоксінгу присвяченого 

Дню Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, 

масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 

32.30.1  

2210 10 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                             

Бинти 20шт.х130грн.                                                            

Накладки на лігті 20шт.х110грн.                                   

Накладки на голінь 20шт.х140грн.                                  

Капи 20шт.х120грн..

5. Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (придбання нагородної 

атрибутики для нагородження переможців та призерів 

Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ опен», згідно 

календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 22.29.2 

2210 43 000,00 листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                     

Медалі 150 шт.х86,66грн.                                                           

Кубки 150шт.х200грн.

162 400,00

1. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 

експлуатації спортивної споруди для проведення чемпіонатів міст з 

різних вікових категорій з боротьби самбо, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1 

2240 13 200,00 березень-

грудень

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                

6 змагань х 2 дні х 5 год. х 220 грн.

2. Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 

експлуатації спортивної споруди для проведення чемпіонату міста 

зі спортивної акробатики, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 93.11.1  

2240 10 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

5год.х4дн.х500грн.

КФК 130106 

3. 2210 травень



3. Ігри інші (послуги по оренді більярдних столів турніру з 

більярдного спорту  «Київські каштани» присвяченого дню Києва  

та  пам’яті М.Ключнікова, згідно календарного плану спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 

рік) 32.40.4

2240 15 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              

13 шт. х 3 дні х 7 год. х 55грн. 

4. Послуги щодо транспортного оброблення вантажів (послуги по 

перевезенню спеціалізованого обладнання для проведення 

міжнародного турніру з кікбоксінгу присвяченого Дню Києва, 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 

навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 52.24.1

2240 8 000,00 травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                             

1. перевезення рингу на помості 2000грн.                                                

2. перевезення металевої ферми та покриття (ПВХ)    

2000 грн.                                                                                                        

3. перевезення спеціалізованих світлових приборів            

2000 грн.                                                                                                         

4. перевезення ковроліну та металевої огорожі              

2000 грн.

Послуги по проведенню монтажу та демонтажу 

спеціалізованого обладнання до міжнародного турніру з 

кікбоксінгу присвяченого Дню Києва, згідно календарного 

плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-

тренувальних зборів на 2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

роботи щодо укладення та покривання підлоги , облицювання стін і 

обклеювання шпалерами стін, інші (монтаж та демонтаж рингу на 

помості, кавроліну, покриття для ферм (ПВХ)) 43.33.2 

21 000,00 1. помост: 2 дн. х 4000 грн.                                                        

2. кавролін120 кв. м. х 50 грн.                                                    

3. покриття для фетм: 2 дн. х 3500 грн. 

монтаж сталевих конструкцій (монтаж та демонтаж металевої 

огорожі) 43.99.5 

4 000,00 100 м. х 40 грн.

пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (монтаж 

та демонтаж ферми) 22.21.4 

9 000,00 10 м. х 10 м., h=8

роботи будівельно-монтажні інші (монтаж та демонтаж 

спеціалізованих світлових приборів) 43.29.1 

8 000,00 2 дн. х 4000 грн.

5. 2240 травень



6. Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги з експлуатації спортивної споруди для 

проведення Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ 

Опен» , згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 42 000,00 листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

15 годх2дн.х1400грн.

7. Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (послуги 

по оренді світлового обладнання для забезпечення організації 

проведення Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ 

Опен» , згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 26.30.1 

2240 43 640,00 листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

1. світловий  динамічний  прилад 8 шт.х2дн.х801.25грн                                                                              

2. світловий заливний прилад8 шт.х2 дн.х801.25грн.                                                 

3. ферми PROLYTE 25шт.х2дн.х500грн.                                                                                          

4. основа для ферм 4 шт.х150 грн.                                                                                           

5. пульт керування світловими приладами 2 дн.х             

2000 грн.                                                                                                            

6. прилади  телевізійного світла з комплектом кріплення 

та комутацією   6 шт. х 2 дні х 7500 грн.                                                                           

7. диммерний 12-ти канальний блок  1шт.х2 дні х 500грн.                                                                                                 

8. комплект силової та сигнальної комутації 2 дні х 

450грн.

Послуги з оренди виставкового обладнання для проведення 

Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ Опен», 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік: 

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 

змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

послуги щодо оренди та лізінгу інших машин, устаткування та 

майна н.в. і у. (виставкові панелі, подіум) 77.39.1. 

27 000,00 1. виставкові панелі: 95 м.п. х 200 грн.                                                                        

2. подіум: 40 кв.м. х 200 грн.

монтаж, демонтаж ламінованої підлоги               20 000,00 200 кв.м. х 100грн.

послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 

побутових виробів (стільці, столи, обігрівачі) 77.29.1

10 560,00 1. стільці: 180 шт. х 30 грн.                                                                    

2. столи: 52 шт. х 80 грн.                                                                     

3. обігрівачі: 4 шт. х 250 грн.

231 400,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  25.03.2015 № 3 .

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ О.С.Трофимов

                                                                      (підпис)                                   (ініціали та прізвище)   

                                                       М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ С.В.Ганза

                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)      

8. 2240 листопад


