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

UA-2021-12-02-003578-a  

Дата договору/документа: 01 грудня 2021 00:00 

Номер договору/документа, що підтверджують придбання 
товару (товарів), робіт та послуги (послуг): 

67/12 

Найменування замовника Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа «РИНГ»  

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26438053 

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, вулиця 
Хрещатик, будинок 12  

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

ФОП "Смулянській Дмитро 
Олександрович" 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг: 

2891402231 

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

проспект Правди, Київ, Київська область, 
01135, Україна  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з використання льодового 
майданчика , що знаходиться за адресою: 
вул. Чистяківська, 20, у Святошинському 
районі міста Києва., необхідного для 
проведення навчально - тренувального 
процесу з вихованцями КДЮСШ «Ринг» у 
листопаді 2021 року, згідно календарного 
плану спортивно – масових заходів на 2021 
рік. 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані 
зі спортом 

 

Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

Місце поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю 



Послуги з використання льодового 
майданчика , що знаходиться за 
адресою: вул. Чистяківська, 20, у 
Святошинському районі міста Києва., 
необхідного для проведення 
навчально - тренувального процесу з 
вихованцями КДЮСШ «Ринг» у 
листопаді 2021 року, згідно 
календарного плану спортивно – 
масових заходів на 2021 рік.  

43 Год.  03062, Україна, 
Київська 
область, Київ, 
вул. 
Чистяківська, 
20,  

з 01 грудня 
2021 по 31 
грудня 2021  

Год.  

 

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

Ціна договору: 172 812,50 UAH  

Строк виконання договору: від 01 грудня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   172812.5 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-12-02-003578-a-b1  

 



А К Т № 67 

здачі-приймання послуг за листопад 2021 року 

за Договором № 67/12  від „01 ”  грудня 2021 р.,  складений від “01 ”грудня 2021 р. 

Ми, що нижче підписалися, представник ВИКОНАВЦЯ Фізична особа-підприємець                     

Смулянський Дмитро Олександрович і представник ЗАМОВНИКА  директор КДЮСШ 

«Ринг» А.В. Нікулін  з іншої сторони, склали цей акт у тому, що послуги у листопаді 2021 року були 

надані у повному обсязі та  задовольняють умовам Договору 

 

№ п/п 

 

Місяць 

Кількість 

годин в 

місяць 

Ціна за 

1 годину, 

грн. 

Сума, грн. без 

ПДВ 

Загальна    

сума, грн.                

без ПДВ 

1. листопад 43,75 3 950,00 172 812,50 172 812,50 

Всього: 172 812,50 

 

Загальна вартість послуг за листопад 2021 року складає: 172 812 (сто сімдесят дві тисячі 

вісімсот дванадцять) грн. 50 коп., без ПДВ. 

Сторони цим Актом підтверджують надання та отримання обумовлених Договором послуг в 

повному обсязі та відсутність взаємних претензій до якості, кількості та строків надання 

послуг. Цей Акт є невід’ємною частиною Договору. 

ЗАМОВНИК 

Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Ринг»   

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 12,  

п/р UA188201720344290001000081312  

в УДКСУ Святошинського району м. Києва, 

 МФО 820172,  

Код ЄДРПОУ 26438053,  

ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа-підприємець                     

Смулянський Дмитро Олександрович 

Адреса : м.Київ, пр-т Перемоги, 18, кв.65. 

IBAN UA713220010000026001300056640; 

ІПН/ЄДРПОУ 2891402231; 

 в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”,  МФО 322001; 

ОКПО Банку: 21133352. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Директор КДЮСШ «Ринг» 

 

____________________ А.В. Нікулін 

 

 

 


