
 

Документи Виконавця, необхідні для укладення договору: 

 

Юридична особа: 

1.Установчі документи (статут: перша сторінка, види діяльності та керівництво; або положення) (зі 

змінами – у разі їх внесення) 

2.Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка з Єдиного державного реєстру 

3.Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 

4.Довідка про взяття на облік платника податків 

5.Довідка ЄДРПОУ (у разі її отримання) 

6.Чинні ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності (на проживання, харчування, тощо – у разі їх 

отримання), та інші документи, необхідні для надання відповідного виду послуг (поставки товарів) 

7.Чинний наказ про призначення керівника (у випадку, якщо договір підписує керівник) або 

документ, на підставі якого діє уповноважений представник Виконавця (наказ, довіреність, тощо) (у 

випадку, якщо договір підписує не керівник ) 

8.Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (проживання, експлуатація 

спортивних споруд, тощо). 

------ ( усі копії вищезазначених документів повинні бути відповідно завірені та з мокрою 

печаткою Виконавця) 

9.Реквізити Виконавця (адреса, розрахункові рахунки, тощо із ОБОВ'ЯЗКОВИМ зазначенням 

контактного телефону та електронної пошти) 

10. Розрахунок вартості послуг (товарів) за підписом керівника чи уповноваженої особи. 

 

Фізична особа: 

1.Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка з Єдиного державного реєстру. 

2.Свідоцтво про сплату єдиного податку чи інше 

3.Довідка ЄДРПОУ (у разі її отримання) 

4.Копія 1-2 сторінок паспорту 

5.Картка фізичної особи – платника податків 

6.Чинні ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності (на проживання, харчування, тощо – у разі їх 

отримання) та інші документи, необхідні для надання відповідного виду послуг (поставки товарів) 

     ------ ( усі копії вищезазначених документів повинні бути відповідно завірені та з мокрою 

печаткою фізичної особи (у разі наявності))  

7.Реквізити Виконавця (адреса, розрахункові рахунки, тощо із ОБОВЯЗКОВИМ зазначенням 

контактного телефону та електронної пошти) 

8.Розрахунок вартості послуг (товарів) за підписом фізичної особи. 

9.Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (проживання, експлуатація 

спортивних споруд, тощо). 

10. Висновок СЕС  (санітарно-епідеміологічної станції) (на харчування). 

 

 

 

Адреса: Державна установа "Управління збірних команд та  забезпечення спортивних 

заходів "Укрспортзабезпечення" 

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б  

 

ukrsportobespechenie@ukr.net       тел. 287-02-98 

тел. 246-69-73   

mailto:ukrsportobespechenie@ukr.net

