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

UA-2021-04-14-003525-b  
 

Дата укладення договору: 08 квітня 2021 10:00 

Номер договору: 03-04/21  

Найменування замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 42008578 

Місцезнаходження замовника: 73039, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 49 
ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26  

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

КИСЛОВА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА 

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

2098408289 

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

84200, Україна, Донецька обл., місто Дружківка, Донецька 
обл. місто Дружківка ВУЛИЦЯ СОЛІДАРНОСТІ будинок 49 
квартира 40  
46450  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, пов’язані зі 
спортом (Послуги з тимчасового розміщення (проживання)) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

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 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 
послуги, пов’язані зі спортом (Послуги з 
тимчасового розміщення (проживання))  

1 послуга  84205, Україна, Донецька 
область, Дружківка, 
Московська, буд. 228а  

з 08 квітня 2021 по 31 
грудня 2021  

 

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

Умова застосування придбання послуги без порядку 
проведення спрощеної закупівлі встановлено в пункті 9 
частини сьомої статті 3 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі — Закон), а саме: встановлено право 
замовника на придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 



дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, 
що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 
Закону шляхом укладання прямого договору (без застосування 
порядку спрощених закупівель), якщо здійснюється закупівля 
послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної 
культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та 
забезпечення підготовки і участі національних збірних команд 
України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України. 

Ціна договору: 121 095,00 UAH  

Строк дії договору: від 08 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   121095 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-04-14-003525-b-b1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, пов’язані зі спортом (Послуги з 
тимчасового розміщення (проживання))  

послуга  121095 UAH з 
ПДВ  

 



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

UA-2021-04-14-001568-b  
 

Дата укладення договору: 08 квітня 2021 10:00 

Номер договору: 07/04/21-1  

Найменування замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 42008578 

Місцезнаходження замовника: 73039, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 49 
ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26  

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

ЧУДНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 

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

1788201735 

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

73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ 
ПОКРИШЕВА будинок 53 корпус 3 квартира 55  
491630  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, пов’язані зі 
спортом (Нерегулярні пасажирські перевезення) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

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 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-
3 послуги, пов’язані зі спортом 
(Нерегулярні пасажирські 
перевезення)  

1 послуга  73039, Україна, Херсонська 
область, Херсон, 49 
Гвардійської Херсонської 
дивізії,буд.26  

з 08 квітня 2021 по 31 
грудня 2021  

 

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

Умова застосування придбання послуги без порядку 
проведення спрощеної закупівлі встановлено в пункті 9 
частини сьомої статті 3 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі — Закон), а саме: встановлено право 



замовника на придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 
дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, 
що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 
Закону шляхом укладання прямого договору (без застосування 
порядку спрощених закупівель), якщо здійснюється закупівля 
послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної 
культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та 
забезпечення підготовки і участі національних збірних команд 
України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України. 

Ціна договору: 39 400,00 UAH  

Строк дії договору: від 08 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   39400 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-04-14-001568-b-b1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, пов’язані зі спортом 
(Нерегулярні пасажирські перевезення)  

послуга  39400 UAH з 
ПДВ  

 



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

UA-2021-04-14-002143-b  
 

Дата укладення договору: 08 квітня 2021 10:00 

Номер договору: 07/04/21-2  

Найменування замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 42008578 

Місцезнаходження замовника: 73039, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 
49 ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26  

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

ЧУДНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 

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

1788201735 

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

73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, 
ВУЛИЦЯ ПОКРИШЕВА будинок 53 корпус 3 
квартира 55  
491630  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, 
пов’язані зі спортом (Нерегулярні пасажирські 
перевезення) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі 
спортом 

 

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 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-
3 послуги, пов’язані зі спортом 
(Нерегулярні пасажирські 
перевезення)  

1 послуга  73039, Україна, Херсонська 
область, Херсон, 49 
Гвардійської Херсонської 
дивізії,буд.26  

з 08 квітня 2021 по 31 
грудня 2021  

 

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

Умова застосування придбання послуги без порядку 
проведення спрощеної закупівлі встановлено в пункті 9 
частини сьомої статті 3 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі — Закон), а саме: встановлено право 



замовника на придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 
дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, 
що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 
Закону шляхом укладання прямого договору (без застосування 
порядку спрощених закупівель), якщо здійснюється закупівля 
послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної 
культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та 
забезпечення підготовки і участі національних збірних команд 
України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України. 

Ціна договору: 39 400,00 UAH  

Строк дії договору: від 08 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   39400 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-04-14-002143-b-b1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

код ЄЗС за ДК 021:2015 - 92620000-3 послуги, пов’язані зі спортом 
(Нерегулярні пасажирські перевезення)  

послуга  39400 UAH  

 


