
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про придбання спортивного обладнання та інвентарю
довгострокового використання для забезпечення
підготовки та участі національної збірної команди
України з велосипедного спорту (трек)
 у II Європейських іграх 2019 року 
в м. Мінськ (Республіка Білорусь) 

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд       
в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 239, 
наказу Міністерства молоді та спорту України від 26.06.2014 № 2094 "Про 
затвердження Нормативів обладнання та інвентарю, що рекомендуються для 
забезпечення національних збірних команд України з видів спорту та 
оснащення спортивних споруд, на яких здійснюється підготовка національних 
збірних команд", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 
2014 р. за № 831/25608 та листа Управління "Укрспортзабезпечення"
від 16.04.2019 № 01-1236/19 (вх № 7065/7.1-19 від 16.04.2019) н а к а з у ю:

1. Затвердити Перелік спортивного обладнання та інвентарю 
довгострокового використання для забезпечення підготовки та участі 
національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) у
II Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ (Республіка Білорусь)
(далі – Перелік) орієнтовною вартістю 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень
00 копійок, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту протягом 5 робочих днів надати 
Управлінню "Укрспортзабезпечення" інформацію, необхідну для підготовки 
технічного завдання щодо технічних, якісних та кількісних характеристик 
предметів закупівлі згідно із затвердженим Переліком.

3.  Управлінню "Укрспортзабезпечення" підготувати тендерну 
документацію, розпочати в установленому законодавством порядку процедуру 
закупівлі за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 
3401320. 
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4. Департаменту економіки та фінансів виділити асигнування,                     
а Управлінню "Укрспортзабезпечення" за підсумками проведення процедур 
закупівлі сплатити видатки на придбання спортивного обладнання та інвентарю 
довгострокового використання за бюджетною програмою КПКВК 3401320, 
КЕКВ 3110.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України                                                          І. ЖДАНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
___________№____

ПЕРЕЛІК
спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання                                                                                  

для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України
з велосипедного спорту (трек) у IІ Європейських іграх 2019 року                          

в м. Мінськ (Республіка Білорусь)

Орієнтовна вартість

№
з\п

Вид спорту, перелік  
спортивного

 обладнання та інвентарю

Одиниця 
виміру

К-сть
одиниць

За 
одиницю

 в грн. 
(з ПДВ)

Загальна
 грн. 

(з ПДВ)

1 ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ 
(ТРЕК)     

Колеса дискові задні шт 2 75 000,00 150 000,00
Колеса велосипедні передні, 
задні пара 4 87 500,00 350 000,00

 ВСЬОГО:  6  500 000,00

Директор департаменту олімпійського спорту                                                                Р. ВІРАСТЮК
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