
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-04-16-002992-a 
1. Дата укладення договору: 16 квітня 2020 00:00 

2. Номер договору: 15-2-20 

3. Найменування замовника Управління капітального будівництва 
департаменту архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів Виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02498582 

5. Місцезнаходження замовника: 29013, Україна, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15  

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: 

Фізична особа-підприємець Шпак Алла 
Анатоліївна 

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

2401016063 

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

29008, Україна, Хмельницька обл., м. 
Хмельницький, вул. Сковороди, 14, кв. 74  
(0382) 70-23-14  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Роботи з виготовлення робочої документації для 
будівництва Льодового палацу по вул. 
Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому 

 
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 

Роботи з виготовлення робочої 
документації для будівництва 
Льодового палацу по вул. Прибузькій, 
7/3А в м. Хмельницькому  

1 роб  29013, Україна, Хмельницька 
область, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 15  

з 16 квітня 2020 по 31 
січня 2021  

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

Інформація про технічні та якісні характеристики до 
предмету закупівлі відповідно до умов договору 

15. Ціна договору: 700 277,85 UAH  

16. Строк дії договору: від 16 квітня 2020 
до 31 січня 2021  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   700277.85 UAH  

 17. Ідентифікатор договору UA-2020-04-16-002992-a-a1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Роботи з виготовлення робочої документації для будівництва Льодового 
палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому  

роб   







ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-04-16-001832-c 
 

1. Дата укладення договору: 16 квітня 2020 00:00 

2. Номер договору: 19-2-20 

3. Найменування замовника Управління капітального будівництва департаменту 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
Виконавчого комітету Хмельницької міської ради  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02498582 

5. Місцезнаходження замовника: 29013, Україна, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15  

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: 

Фізична особа-підприємець Шпак Алла Анатоліївна 

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

2401016063 

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

29008, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, 
вул. Сковороди, 14, кв. 74  
(0382) 70-23-14  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Авторський нагляд під час будівництва Льодового 
палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому 

 
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 

Авторський нагляд під час 
будівництва Льодового палацу по 
вул. Прибузькій, 7/3А в м. 
Хмельницькому  

1 роб  29013, Україна, Хмельницька 
область, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 15  

з 16 квітня 2020 по 31 
грудня 2024  

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

Інформація про технічні та якісні характеристики до 
предмету закупівлі відповідно до умов договору 

15. Ціна договору: 375 157,90 UAH  

16. Строк дії договору: від 16 квітня 2020 
до 31 грудня 2024  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   375157.9 UAH  

 17. Ідентифікатор договору UA-2020-04-16-001832-c-c1  

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

19. Ціна за 
одиницю 

Авторський нагляд під час будівництва Льодового палацу по вул. 
Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому  

роб   
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