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

UA-2021-05-18-011529-b  
 

Дата укладення договору: 18 травня 2021 00:00 

Номер договору: 22 

Найменування замовника КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту 
Вишгородської міської ради»  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35784087 

Місцезнаходження замовника: 07300, Україна, Київська обл., місто Вишгород, вулиця Шолуденка, 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: 

ТОВ "Льодова Арена на ВДНГ" 

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

43422234 

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

03187, Україна, м. Київ обл., м.Київ, пр-т Академіка Глушкова, б.1  
0687863860  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля та прилеглих 
приміщень для проведення ігор та навчально-тренувального процесу) 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

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 

Послуги з оренди спортивної споруди 
(льодового поля та прилеглих приміщень 
для проведення ігор та навчально-
тренувального процесу  

22 година  07302, Україна, Київська 
область, Вишгород, 
вул.Шолуденка, 12  

по 31 грудня 2021  

 

Інформація про технічні та якісні Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 3 Закону «Придбання замовником 



характеристики товарів, робіт чи послуг: товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 
тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 
1 та 2 частини першої цієї статті, здійснюється без застосування 
порядку проведення спрощених закупівель, встановленого 
Законом, у разі: якщо було двічі відмінено спрощену закупівлю 
через відсутність учасників (закупівлі UA-2021-04-09-001569-a та 
UA-2021-04-23-003830-b). При цьому предмет закупівлі, його 
технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника не повинні 
відрізнятися від тих, що були визначені замовником в 
оголошенні про спрощену закупівлю.» 

Ціна договору: 80 300,00 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 18 травня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   80300 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-05-18-011529-b-c1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля та прилеглих приміщень 
для проведення ігор та навчально-тренувального процесу  

година  3650 UAH з 
ПДВ  

 


