
ЗВІТ 
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  

UA-2021-05-12-005600-b  
 

Дата укладення договору: 06 травня 2021 00:00 

Номер договору: 4 

Найменування замовника Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 
Черкаської міської ради  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 25872907 

Місцезнаходження замовника: 18008, Україна, Черкаська обл., Черкаси, 
вул.Смілянська,94  

Найменування постачальника товарів, виконавця 
робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з 
яким укладено договір: 

ФОП Боровик В.В. 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг: 

3100119991 

Місцезнаходження постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної 
особи) або місце проживання (для фізичної особи) та 
номер телефону, телефаксу: 

25031, Україна, Кіровоградська обл., 
Кропивницький, вул.Героїв України,12, к.1, к.117  
0507154117  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: ДК 021-2015 (CPV) 70220000-9 - Послуги з надання 
в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості (оренда 
льодового катку для відділення хокею з шайбою 
КДЮСШ №1 ЧМР) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:70220000-9: Послуги з надання в 
оренду чи лізингу нежитлової нерухомості 

 

Найменування (номенклатура, 
асортимент) товарів, робіт чи 
послуг 

Кількість 
товарів, робіт чи 
послуг 

Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

тимчасове погодинне 
користування льодовою 
ковзанкою Слайз  

141 година  18000, Україна, Черкаська 
область, Черкаси, льодова 
ковзанка Слайз  

по 31 грудня 2021  

 

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує 
потреби держави або територіальної громади. 
Місцезнаходження замовника: 18008, Україна , Черкаська 
обл., місто Черкаси, вул. Смілянська,94. Процедура закупівлі: 
звіт про договір про закупівлю, укладений без використання 
електронної системи закупівель. (згідно п.4 ч.5 ст.3 ЗУ Про 



публічні закупівлі (дія Закону не поширюється на випадки, 
якщо предметом закупівлі є придбання, оренда землі, 
будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на 
землю, будівлі та інше нерухоме майно) 

Ціна договору: 282 000,00 UAH  

Строк дії договору: від 01 січня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   282000 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-05-12-005600-b-a1  

 

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг Одиниця виміру Ціна за одиницю 

тимчасове погодинне користування льодовою ковзанкою Слайз  година  2000 UAH з ПДВ 

 


