
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-12-26-002965-b 
 

1. Дата укладення договору: 21 грудня 2019 00:00 

2. Номер договору: 105 

3. Найменування замовника Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з 
шайбою "Сокіл-Київ"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35828731 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська обл., Київ, 
Мельникова,46  

6. 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 "ВАВІЛІН ЮРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ" 

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

3015605896 

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

07400, Україна, Київська обл., місто 
Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ , 
будинок 12, корпус В, квартира 51  
++380956979339  

81. Вид предмета закупівлі: Товари 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Майка ігрова 
 
10. Найменування 
(номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, робіт чи 
послуг 

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

13. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

майка ігрова  160 штуки  04119, Україна, місто Київ, 
Київ, Мельникова 46  

по 31 грудня 2019  

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

15. Ціна договору: 199 000,00 UAH  

16. Строк дії договору: до 31 грудня 2019  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199000 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2019-12-26-002965-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю 

майка ігрова  штуки   

 





ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-12-26-002895-b 
 

1. Дата укладення договору: 21 грудня 2019 00:00 

2. Номер договору: 21-12/01 

3. Найменування замовника Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею 
з шайбою "Сокіл-Київ"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35828731 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська обл., Київ, 
Мельникова,46  

6. 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 

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

3085518655 

8. 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., м. Київ, 
бульвар Верховної Ради, буд.18б, кв.13  
++380992911501  

81. Вид предмета закупівлі: Товари 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: панчохи ігрові 
 
10. Найменування 
(номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, робіт чи 
послуг 

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

13. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

«Панчохи ігрові»  165 пара  04119, Україна, місто Київ, 
Київ, Мельникова 46  

по 31 грудня 2019  

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

15. Ціна договору: 199 000,00 UAH  

16. Строк дії договору: до 31 грудня 2019  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199000 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2019-12-26-002895-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю 

«Панчохи ігрові»  пара   

 





ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-12-26-002986-b 
 

1. Дата укладення договору: 21 грудня 2019 00:00 

2. Номер договору: 104 

3. Найменування замовника Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з 
шайбою "Сокіл-Київ"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35828731 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська обл., Київ, 
Мельникова,46  

6. 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 "ВАВІЛІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" 

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

3015605896 

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

07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, 
БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ , будинок 12, 
корпус В, квартира 51  
+++380956979339  

81. Вид предмета закупівлі: Товари 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Футболка тренувальна 
 
10. Найменування 
(номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, робіт чи 
послуг 

12. Місце поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

13. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи 
надання послуг 

футболка тренувальна  65 штуки  04119, Україна, місто Київ, 
Київ, Мельникова 46  

по 31 грудня 2019  

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

15. Ціна договору: 40 000,00 UAH  

16. Строк дії договору: до 31 грудня 2019  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   40000 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2019-12-26-002986-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця виміру 19. Ціна за одиницю 

футболка тренувальна  штуки   

 




