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

UA-2021-03-18-003863-a  
 

Дата укладення договору: 18 березня 2021 14:37 

Номер договору: 1/2021/3 

Найменування замовника Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 
"Патріот"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38782847 

Місцезнаходження замовника: 21000, Україна, Вінницька обл., Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 96б, Винница, Винницкая 
область, Украина  

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

Приватне підприємство "Барвінок-Вінниця" 

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

38054843 

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

21010, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул.Марії 
Гавриш, 68  
0432692727  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Оренда льодової поверхні для проведення 
тренувальних занять для секцій хокею з шайбою 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:70340000-6: Послуги з надавання 
нерухомості у спільне користування в режимі 
розподілу часу 

 

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 

Оренда льодової поверхні для 
проведення тренувальних занять 
для секцій хокею з шайбою  

1800 метри 
квадратні  

21000, Україна, Вінницька 
область, Вінниця, вулиця 
Хлібна, 1, Вінниця, Винницкая 
область, Україна  

з 18 березня 2021 по 01 
травня 2021  

 

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

Оренда льодової поверхні для проведення 
тренувальних занять для секцій хокею з 
шайбою 



Ціна договору: 225 000,00 UAH  

Строк дії договору: від 18 березня 2021 
до 18 березня 2021  

Ідентифікатор договору UA-2021-03-18-003863-a-a1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Оренда льодової поверхні для проведення тренувальних занять для секцій 
хокею з шайбою  

метри 
квадратні  

 

 


