
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2018-10-24-000795-b 
 

1. Дата укладення договору: 23 жовтня 2018 00:00 

2. Номер договору: 2/ВР 

3. Найменування замовника ДП "Спортивний комплекс "Авангард"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39401098 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. 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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРКОНД " 

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

41007882 

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

03680, Україна, м. Київ обл., м.Київ, вул. Довженко, 3  
+380633844744  

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі будівлі Льодового палацу Державного 
підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" літ. А. за адресою: 
м. Київ, вул. Мельникова, 46 

 
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 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Льодового палацу Державного 
підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" літ. А. за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова, 46  

1 роб  04119, Україна, м. Київ, Київ, м. 
Київ, вул. Мельникова, 46.  

з 01 листопада 2018 по 30 січня 
2019  

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

Згідно ДСТУ Б Д.2.4-8:2012 

15. Ціна договору: 299 986,81 UAH з ПДВ 

16. Строк дії договору: від 01 листопада 2018 
до 30 грудня 2018  

17. Ідентифікатор договору UA-2018-10-24-000795-b-c1  
 



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

19. Ціна за 
одиницю 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Льодового палацу Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" літ. А. за 
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46  

роб  299986.81 UAH з 
ПДВ  

 



ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2018-10-24-000854-b 
 

1. Дата укладення договору: 23 жовтня 2018 00:00 

2. Номер договору: 3/ВР 

3. Найменування замовника ДП "Спортивний комплекс "Авангард"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 39401098 

5. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. 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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАВЛОК" 

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

41007594 

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

03680, Україна, м. Київ обл., місто Київ, вул. Довженко, 3  
+380635670474  

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Льодового палацу 
Державного підприємства "Спортивний комплекс 
"Авангард" літ. А за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46 

 
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 

Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Льодового палацу Державного 
підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" літ. А за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова, 46  

1 роб  04119, Україна, м. Київ, місто 
Київ, вулиця Мельникова, 46  

з 01 листопада 2018 по 30 
грудня 2018  

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

Відсутня 

15. Ціна договору: 199 577,90 UAH з ПДВ 

16. Строк дії договору: від 01 листопада 2018 
до 30 грудня 2018  

17. Ідентифікатор договору UA-2018-10-24-000854-b-c1  
 



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

19. Ціна за 
одиницю 

Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Льодового палацу Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" літ. А за 
адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46  

роб  199577.9 UAH з 
ПДВ  

 


