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

UA-2020-12-17-006099-b  
 

Дата укладення договору: 14 грудня 2020 10:00 

Номер договору: 141220 

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКАНІЯ 
АВТО" 

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

338302326559 

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

01042, Україна, м. Київ обл., м. Київ, провулок 
Новопечерський, буд. 5  
+380445457722  

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Зимові вантажні шини для автобуса 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних 
засобів великої та малої тоннажності 

 

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 

Грузові шини 315/80 R 22.5 
156/150L (154/150M) 18PR SDR1 
Тяга (VT) SAILUN  

4 штуки  Україна, Відповідно до 
документації  

з 14 грудня 2020 по 21 
грудня 2020  

 

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

Якість товару відповідає умовам чинного законодавства України та 
найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника, 
що підтверджується документами, які необхідні для товару даного виду. 

Ціна договору: 32 000,00 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 14 грудня 2020 
до 31 грудня 2020  



Ідентифікатор договору UA-2020-12-17-006099-b-a1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Грузові шини 315/80 R 22.5 156/150L (154/150M) 18PR SDR1 Тяга (VT) 
SAILUN  

штуки  8000 UAH з 
ПДВ  

 


