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

UA-2020-09-18-002603-b  
 

Дата укладення договору: 17 вересня 2020 00:00 

Номер договору: 68 

Найменування замовника Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «РИНГ»  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26438053 

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

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 Головко Андрій Ігорович 

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

3085518655 

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

02100, Україна, Київська обл., Київ, Верховної Ради  
+380992911501  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Закупівля спортивного хокейного інвентарю (светер хокейний 
червоний/чорний/білий ) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37400000-2: Спортивні товари та інвентар 

 

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 

Закупівля спортивного хокейного 
інвентарю (светер хокейний 
червоний/чорний/білий )  

51 шт.  40215, Україна, Київська 
область, Київ, Георгія 
Гонгадзе  

по 31 грудня 2020  

 

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

Ціна договору: 49 980,00 UAH  

Строк дії договору: від 17 вересня 2020
до 31 грудня 2020  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   49980 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-09-18-002603-b-b1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Закупівля спортивного хокейного інвентарю (светер хокейний 
червоний/чорний/білий )  

шт.   

 





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

UA-2020-09-18-003008-a  
 

Дата укладення договору: 17 вересня 2020 00:00 

Номер договору: 66 

Найменування замовника Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
«РИНГ»  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26438053 

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

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 Бондарєв Геннадій Юрійович 

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

2687804694 

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

04205, Україна, Київська обл., Київ, Оболонський  
+380504486028  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Закупівля інвентарю для хокею ( захисна екіпіровка 
на гоління хокейна, рукавички захисні хокейні, 
захист шиї хокейний, захист паху хокейниий) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37400000-2: Спортивні товари та 
інвентар 

 

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 

Закупівля інвентарю для хокею ( захисна 
екіпіровка на гоління хокейна, рукавички 
захисні хокейні, захист шиї хокейний, 
захист паху хокейниий)  

48 шт.  04215, Україна, 
Київська область, 
Київ, Георгія Гонгадзе  

по 31 грудня 2020  

 

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

Ціна договору: 49 920,00 UAH  

Строк дії договору: від 17 вересня 2020 
до 31 грудня 2020  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   49920 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-09-18-003008-a-a1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Закупівля інвентарю для хокею ( захисна екіпіровка на гоління хокейна, 
рукавички захисні хокейні, захист шиї хокейний, захист паху хокейниий)  

шт.   

 





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

UA-2020-09-18-001339-c  
 

Дата укладення договору: 17 вересня 2020 00:00 

Номер договору: 67 

Найменування замовника Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «РИНГ»  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26438053 

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

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 Писаренко Ольга Олександрівна 

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

2780313648 

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

03164, Україна, Київська обл., Київ, Академіка 
Булаховського  
+380677748249  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Закупівля інвентарю для хокею ( баул-сумка хокейна, 
ключка хокейна) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37400000-2: Спортивні товари та інвентар 

 

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 

Закупівля інвентарю для хокею ( 
баул-сумка хокейна, ключка 
хокейна)  

24 шт.  04215, Україна, Київська 
область, Київ, Георгія 
Гонгадзе  

по 31 грудня 2020  

 

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

Ціна договору: 49 200,00 UAH  

Строк дії договору: від 17 вересня 2020 
до 31 грудня 2020  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   49200 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-09-18-001339-c-a1  

 

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

Закупівля інвентарю для хокею ( баул-сумка хокейна, ключка хокейна)  шт.   

 




