
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-30-003473-c 
 

Найменування замовника: Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26488105 

Місцезнаходження замовника: Україна, Харків, 61002, Харківська область, вул.Сумська, 64 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

ЛОТ 5 — Ключка хокейна Warrior Covert DT4 Grip Sr Дорослі 

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Ключка 
хокейна 
Warrior Covert 
DT4 Grip Sr 
Дорослі 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

25 штуки  Україна, Харків, 
61002, Харківська 
область, вул. 
Сумська, 64  

від 21 грудня 2020
до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Ключка хокейна Warrior Covert DT4 
Grip Sr Дорослі  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ФО-П Артеменко Ф.В.  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 62 500,00 UAH з ПДВ 

 





ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-30-003473-c 
 

Найменування замовника: Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26488105 

Місцезнаходження замовника: Україна, Харків, 61002, Харківська область, вул.Сумська, 64 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

ЛОТ 4 — Ключка хокейна дітяча Youth (4-7 лет/120-140см). (ABS, стекловолокно, 
дерево) 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності) 

Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Ключка хокейна 
дітяча Youth (4-7 
лет/120-140см). (ABS, 
стекловолокно, 
дерево) 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних 
ігор на відкритому повітрі  

25 штуки  Україна, Харків, 
61002, Харківська 
область, вул. 
Сумська, 64  

від 21 грудня 
2020 
до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Поставка 
товару  

Ключка хокейна дітяча Youth (4-7 лет/120-
140см). (ABS, стекловолокно, дерево)  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ФО-П Артеменко Ф.В. 

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 7 575,00 UAH з ПДВ 

 





ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-30-003473-c 
 

Найменування замовника: Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26488105 

Місцезнаходження замовника: Україна, Харків, 61002, Харківська область, вул.Сумська, 64 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

ЛОТ 6 — Сітка для хокейних воріт стандартна 

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Сітка для 
хокейних 
воріт 
стандартна 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

2 штуки  Україна, Харків, 
61002, Харківська 
область, вул. 
Сумська,64  

від 21 грудня 2020
до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Сітка для хокейних воріт 
стандартна  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ФО-П Артеменко Ф.В.  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 7 000,00 UAH з ПДВ 

 





ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-30-003473-c 
 

Найменування замовника: Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26488105 

Місцезнаходження замовника: Україна, Харків, 61002, Харківська область, вул.Сумська, 64 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

ЛОТ 7 — Шайба хокейна (шайба для хокею), стандартна: 7,5х2,5 см. 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Шайба хокейна 
(шайба для 
хокею), 
стандартна: 
7,5х2,5 см. 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

100 штуки  Україна, Харків, 
61002, Харківська 
область, вул. 
Сумська, 64  

від 21 грудня 2020
до 31 грудня 2020 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Поставка 
товару  

Шайба хокейна (шайба для хокею), 
стандартна: 7,5х2,5 см.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ФО-П Артеменко Ф.В. 

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 5 000,00 UAH з ПДВ 

 






