
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-03-18-002730-a 
 

1. Дата укладення договору: 18 березня 2020 00:00 

2. Номер договору: 19/3 

3. Найменування замовника КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА 
"ШКОЛА СПОРТУ"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37924086 

5. Місцезнаходження замовника: 01033, Україна, Київська обл., Київ, ЖИЛЯНСЬКА, 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: 

Товаристіо з обмеженою відповідальністю "Льодова арена на ВДНГ" 

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

43422234 

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

02000, Україна, м. Київ обл., м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 1 
+++380937485429  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета 
закупівлі: 

ДК 021:2015: 70340000-6 - Послуги з надавання нерухомості у спільне 
користування в режимі розподілу часу - Послуги з оренди приміщення 
спортзалу для проведення учбово-тренувальної роботи КДЮСШ 
«Школа спорту» 

 
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 

ДК 021:2015: 70340000-6 - Послуги з надавання 
нерухомості у спільне користування в режимі 
розподілу часу - Послуги з оренди приміщення 
спортзалу для проведення учбово-тренувальної 
роботи КДЮСШ «Школа спорту»  

1 послуга  02000, Україна, м. 
Київ, м. Київ, м. Київ, 
проспект Академіка 
Глушкова, буд. 1  

по 30 квітня 2020  

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

15. Ціна договору: 38 400,00 UAH  

16. Строк дії договору: до 30 квітня 2020  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   38400 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2020-03-18-002730-a-b1  



 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

ДК 021:2015: 70340000-6 - Послуги з надавання нерухомості у спільне користування в 
режимі розподілу часу - Послуги з оренди приміщення спортзалу для проведення 
учбово-тренувальної роботи КДЮСШ «Школа спорту»  

послуга   

 



Специфікація

ДО договору № ^^/5 ВІД «V%> <Se/>-e2020р. 
узгодження ціни між Виконавцем

Товариством з обмеженою відповідальністю «Льодова Арена на ВДНГ» 
та Замовником КДЮСШ «Школа спорту»

«/£» 2020р. м. Київ

Відповідно Договору про надання послуг з оренди приміщення спортзалу для 
проведення учбово-тренувальної роботи КДЮСШ «Школа спорту» 
№ 7/2/3____ від «/& 2020р. для проведення розрахунків

сторони погодились про те, що вартість послуг (Без ПДВ) за одну годину 
складає:

Найменування 
послуги

Вартість 
1(однієї)години

Очікуване 
виконання годин

Сума до сплати

Надання послуг з 
оренди спортивного 

залу на період з 
січня 2020 по 

квітень 2020 року

400,00 96,0 38 400,00

Всього: 96,0 38 400,00

Всього до сплати: 38 400,00 гри. (тридцять вісім тисяч чотириста гри. 00 
коп.) БЕЗ ПДВ.

Виконавець:

ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ»

02000, м. Київ, проспект Академіка 
Глушкова, буд. 1.
р/р UA793007110000026007052682162
в АТ КБ «Привабанк», м.Київ,
МФО 300711,
ЄДРПОУ 43422234

Замовник:
Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа
«ШКОЛА СПОРТУ»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 46
Код ЄДРПОУ 37924086
п/р UA778201720344240001000079840
в Держказначейській службі України м. 
Києва
тел. 098-772-71-31



Додаток 1

Розклад
занять відділення ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ з 01.01,2020 р.

КДЮСШ «Школа 
спорту» 

(Льодова арена) 
Всього 

6,0 год./тиждень

Дні тижняпн ВТ 
14.00-16.00

2,0 год

СР ЧТ 
15.00-17.00

2,0 год

ПТ СБ 
08.45-09.45

1,0 год

нд 
11.45-12.45

1,0 год

Виконавець:

ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ»

лп
г.

Замовник:
Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа
«ШКОЛА СПОРТУ»


