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

UA-2020-11-03-005424-b  
 

Дата укладення договору: 03 листопада 2020 18:00 

Номер договору: 21/20 

Найменування замовника ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46  

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

Фізична особа-підприємець Кислова Наталія 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: 

84201, Україна, Донецька обл., Дружківка, вул. Московська, 
буд. 228  
+380505441487  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з розміщення спортсменів; Послуги з розміщення 
тренерів-викладачів 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:98340000-8: Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні послуги 

 

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 

Послуги з розміщення 
спортсменів  

18 Людей  84201, Україна, Донецька 
область, Дружківка, вул. 
Московська, 228  

по 04 листопада 2020  

Послуги з розміщення тренерів-
викладачів  

3 Людей  84201, Україна, Донецька 
область, Дружківка, вул. 
Московська, 228  

по 04 листопада 2020  

 

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



Ціна договору: 9 450,00 UAH  

Строк дії договору: до 31 грудня 
2020  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   9450 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-11-03-005424-b-b1  

 

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

Послуги з розміщення спортсменів  Людей  450 UAH  

Послуги з розміщення тренерів-викладачів  Людей  450 UAH  

 



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

UA-2020-11-04-001572-b  
 

Дата укладення договору: 03 листопада 2020 18:00 

Номер договору: 22/20 

Найменування замовника ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З 
ХОКЕЮ "СОКІЛ"  

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка (Мельникова), будинок 46  

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

Фізична особа-підприємець Кислова Наталія 
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: 

84201, Україна, Донецька обл., Дружківка, вул. 
Московська, буд. 22  
+380505441487  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з організації харчування спортсменів; 
Послуги з організації харчування тренерів-
викладачів 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55510000-8: Послуги їдалень 

 

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 

Послуги з організації 
харчування спортсменів  

18 Людей  84201, Україна, Донецька 
область, Дружківка, вул. 
Московська, буд. 228  

по 04 листопада 2020  

Послуги з організації 
харчування тренерів-викладачів  

3 Людей  84201, Україна, Донецька 
область, Дружківка, вул. 
Московська, буд. 228  

по 04 листопада 2020  

 

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

Ціна договору: 6 435,00 UAH  



Строк дії договору: до 31 грудня 2020  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   6435 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-11-04-001572-b-b1  

 

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

Послуги з організації харчування спортсменів  Людей  330 UAH  

Послуги з організації харчування тренерів-викладачів  Людей  165 UAH  

 


