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

UA-2021-04-28-003533-b  
 

Дата укладення договору: 28 квітня 2021 11:43 

Номер договору: 01/21 

Найменування замовника ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ СПАРТА"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37707161 

Місцезнаходження замовника: 43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Ковельська, 
будинок 4  

Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким 
укладено договір: 

САВЧУК НЕЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

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

2520210744 

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

43000, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ 
ЛАНОВА будинок 87  
+380958765998  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: тимчасове платне користування льодовим майданчиком для 
проведення тренувального процесу з хокею (ДК 021:2015: 
70220000-9) 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

ДК 021:2015:70220000-9: Послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості 

 

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 

тимчасове платне користування 
льодовим майданчиком для 
проведення тренувального процесу з 
хокею  

150 година  43000, Україна, 
Волинська область, м. 
Луцьк, м. Луцьк  

з 28 квітня 2021 по 31 
грудня 2021  

 

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

тимчасове платне користування льодовим майданчиком 
для проведення тренувального процесу з хокею (ДК 
021:2015: 70220000-9) 



Ціна договору: 150 000,00 UAH  

Строк дії договору: від 28 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   150000 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-04-28-003533-b-b1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

тимчасове платне користування льодовим майданчиком для проведення 
тренувального процесу з хокею  

година  1000 UAH  

 


