
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-02-04-001472-b 
 

1. Дата укладення договору: 03 лютого 2020 17:53 

2. Номер договору: 1/А 

3. Найменування замовника Управління молоді та спорту виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02931346 

5. Місцезнаходження замовника: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пл. 
Перемоги, 2  

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: 

МАЗУР СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

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

2504307250 

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

39617, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, 
ВУЛИЦЯ СУМСЬКА будинок 5  
+380111111111  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Відшкодування витрат з ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
(льодовий каток "Айсберг") 

 
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 

Відшкодування витрат з 
електропостачання (льодовий 
каток "Айсберг")  

11 місяць  39600, Україна, Полтавська 
область, місто Кременчук, 
проспект Свободи,148  

з 01 січня 2020 по 31 
грудня 2020  

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

Відсутня 

15. Ціна договору: 3 036 605,00 UAH  

16. Строк дії договору: від 01 січня 2020 
до 31 грудня 2020  

17. Ідентифікатор договору UA-2020-02-04-001472-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Відшкодування витрат з електропостачання (льодовий каток 
"Айсберг")  

місяць   

 



ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-02-04-001451-b 
 

1. Дата укладення договору: 03 лютого 2020 17:48 

2. Номер договору: 1/А 

3. Найменування замовника Управління молоді та спорту виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02931346 

5. Місцезнаходження замовника: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пл. 
Перемоги, 2  

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: 

МАЗУР СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

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

2504307250 

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

39617, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, 
ВУЛИЦЯ СУМСЬКА будинок 5  
+3801111111111  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Відшкодування витрат з водопостачання та 
водовідведення (льодовий каток "Айсберг") 

 
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 

Відшкодування витрат з 
водопостачання та 
водовідведення (льодовий каток 
"Айсберг")  

12 місяць  39600, Україна, Полтавська 
область, місто Кременчук, 
просп.Свободи,148  

з 01 січня 2020 по 31 
грудня 2020  

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

15. Ціна договору: 1 061 944,00 UAH  

16. Строк дії договору: від 01 січня 2020 
до 31 грудня 2020  

17. Ідентифікатор договору UA-2020-02-04-001451-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення (льодовий 
каток "Айсберг")  

місяць   

 



ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-02-04-001495-b 
 

1. Дата укладення договору: 03 лютого 2020 17:58 

2. Номер договору: 1/А 

3. Найменування замовника Управління молоді та спорту виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02931346 

5. Місцезнаходження замовника: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пл. 
Перемоги, 2  

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: 

МАЗУР СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

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

2504307250 

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

39617, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, 
ВУЛИЦЯ СУМСЬКА будинок 5  
+380111111111  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Відшкодування витрат з оплати природного газу 
(льодовий каток "Айсберг") 

 
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 

Відшкодування витрат з оплати 
природного газу (льодовий каток 
"Айсберг")  

6 місяць  39600, Україна, Полтавська 
область, місто Кременчук, 
проспект Свободи,148  

з 01 січня 2020 по 31 
грудня 2020  

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

15. Ціна договору: 459 205,00 UAH  

16. Строк дії договору: від 01 січня 2020 
до 31 грудня 2020  

17. Ідентифікатор договору UA-2020-02-04-001495-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Відшкодування витрат з оплати природного газу (льодовий каток 
"Айсберг")  

місяць   

 


