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

UA-2020-11-06-011807-c  
 

Дата укладення договору: 05 листопада 2020 11:00 

Номер договору: 1-В 

Найменування замовника Громадська організація "Хокейний клуб "Галицькі Леви"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 36764796 

Місцезнаходження замовника: 81053, Україна, Львівська обл., Новояворівське, 
Шевченка,5  

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 Верніков С. Р. 

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

2845009137 

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

03134, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Щорса,35/27  
+380672924187  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Ключки хокейні (код ДК 37410000-5 Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому повітрі) 

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

 

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 

Ключки хокейні (ДК 37411230-3 
Хокейні ключки).  

10 штуки  81053, Україна, Львівська 
область, м. Новояворівськ, 
Шевченка,5  

з 05 листопада 2020 по 30 
листопада 2020  

 

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

Відсутня 

Ціна договору: 29 230,00 UAH  

Строк дії договору: від 05 листопада 2020 
до 31 грудня 2020  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Кошти Яворівської районної ради.  29230 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-11-06-011807-c-a1  

 

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

Ключки хокейні (ДК 37411230-3 Хокейні ключки).  штуки   

 







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

UA-2020-11-06-013091-c  
 

Дата укладення договору: 05 листопада 2020 11:02 

Номер договору: 14 

Найменування замовника Громадська організація "Хокейний клуб "Галицькі Леви"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 36764796 

Місцезнаходження замовника: 81053, Україна, Львівська обл., Новояворівське, Шевченка,5  

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 Рачинська О. Ф. 

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

2508401549 

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

81160, Україна, Львівська обл., Гайдамацька,42  
+380960000000  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Майки хокейні (ДК 021:2015 18330000-1 Футболки та сорочки) 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

ДК 021:2015:18330000-1: Футболки та сорочки 

 

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 

Майки хокейні (ДК 18331000-8 
Футболки).  

38 штуки  81053, Україна, Львівська 
область, м. Новояворівськ, 
Шевченка,5  

з 05 листопада 2020 по 30 
листопада 2020  

 

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

Ціна договору: 49 970,00 UAH  

Строк дії договору: від 05 листопада 2020 
до 31 грудня 2020  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 



Місцевий бюджет  Кошти Яворівської районної ради.  49970 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-11-06-013091-c-a1  

 

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

Майки хокейні (ДК 18331000-8 Футболки).  штуки   

 







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

UA-2020-11-06-012410-c  
 

Дата укладення договору: 05 листопада 2020 11:01 

Номер договору: 0511/1 

Найменування замовника Громадська організація "Хокейний клуб "Галицькі Леви"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 36764796 

Місцезнаходження замовника: 81053, Україна, Львівська обл., Новояворівське, Шевченка,5  

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 Стеценко О. В. 

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

2846700654 

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

02068, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Княжий Затон, 15/52  
+380672924187  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Костюми спортивні, куртки (код ДК 18410000-6 Спеціальний 
одяг). 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг 

 

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 

Костюми спортивні, куртки (ДК 
18412100-1 Спортивні 
костюми).  

57 штуки  81053, Україна, Львівська 
область, м. Новояворівськ, 
Шевченка,5  

з 05 листопада 2020 по 30 
листопада 2020  

 

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

Відсутня 

Ціна договору: 49 800,00 UAH  

Строк дії договору: від 05 листопада 2020 
до 31 грудня 2020  



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Кошти Яворівської районної ради.  49800 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-11-06-012410-c-a1  

 

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

Костюми спортивні, куртки (ДК 18412100-1 Спортивні костюми).  штуки   
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