
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-06-03-003442-b 
 

1. Дата укладення договору: 03 червня 2019 00:00 

2. Номер договору: 3619 

3. Найменування замовника Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС»  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03768026 

5. Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, вул. Хрещатик,12  

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: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО БУД 
2008" 

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

36149257 

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

03022, Україна, Київ обл., Киев, Голосіївський район ВУЛИЦЯ 
ВАСИЛЬКІВСЬКА буд. 1 оф. 210  
+380343350760  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка незавершеної частини проектно-кошторисної документації стадії 
«Проект» по об’єкту «Реконструкція спортивної споруди із штучним 
льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний 
комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» (71000000-8 
Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги) 

 
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 

Розробка незавершеної частини проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об’єкту 
«Реконструкція спортивної споруди із штучним льодовим покриттям з прибудовою під 
багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» 
(71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги)  

1 роботи  02192, Україна, місто 
Київ, Київ, вул. 
Шалетт 6  

з 03 червня 2019 по 31 
грудня 2019  

 
14. Інформація про технічні та якісні Розробка незавершеної частини проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об’єкту 



характеристики товарів, робіт чи послуг: «Реконструкція спортивної споруди із штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний 
спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» (71000000-8 Архітектурні, будівельні, 
інженерні та інспекційні послуги) ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ «На розробку незавершеної частини 
проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об’єкту «Реконструкція спортивної споруди із 
штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста 
Шалетт, 6 у Дніпровському районі» (71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги) 1 
Назва та місцезнаходження об’єкту Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з 
прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському 
районі міста Києва 2 Підстава для проектування Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» Містобудівні умови 3 Вид 
будівництва Реконструкція 4 Терміни будівництва 2019 – 2021 р.р. Нормативний термін будівництва — 24 
календарних місяці 5 Замовник Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» 6 Генпроектувальник ТОВ «ЄВРО БУД 
2008». 7 Підрядна організація Переможець процедури закупівель 8 Стадійність проектування Ескізний проект 
(ЕП), проект (П) та робоча документація (Р). Проект схвалюється на стадії Ескізний проект (ЕП), 
затверджується на стадії проект (П). 9 Джерело фінансування Бюджет міста Києва 10 Клас(наслідки) 
відповідальності, категорія складності клас наслідків (відповідальності) СС2 11 Дані про інженерні 
вишукування Виконати необхідні інженерні вишукування відповідно до обсягу проектних робіт з 
використанням матеріалів раніше виконаних інженерних вишукувань та/або необхідні інженерні обстеження 
у відповідності з вимогами ДБН А.2.1-1, чинного на період виконання проектних робіт. 12 Дані про особливі 
умови будівництва Проектування в умовах щільної міської забудови. 13 Черговість будівництва, необхідність 
виділення пускових комплексів. У одну чергу. 14 Потужність або характеристика об'єкта Визначається ТЕП 
стадії «П» 15 Вихідні данні, що надаються Замовником • Документи, що підтверджують право 
власності/користування на земельну ділянку • Технічні умови на підключення інженерних мереж, а саме: Т.У. 
№ 13992 від 22.12.2018 на водопостачання; Т.У. № 13951 від 22.12.2018 на каналізування; Т.У. № 5-4-19 від 
28.01.2019 на підключення до мережі дощової каналізації та влаштування автопід’їзду; Т.У. № ЦНПЗ від 
12.04.2019 нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок; Т.У. № 1 від 10.04.2019 на 
диспетчеризації та автоматизації. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 84 від 
16.01.2019. Інші технічні умови надаються проектувальнику по мірі їх отримання. • Інші вихідні дані згідно з 
ДБН А.2.2-3, чинного на період виконання проектних робіт. 16 Мова проектної документації Державна 

15. Ціна договору: 149 500,00 UAH з ПДВ  

16. Строк дії договору: від 03 червня 2019 
до 31 грудня 2019  

17. Ідентифікатор договору UA-2019-06-03-003442-b-c1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Розробка незавершеної частини проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об’єкту «Реконструкція спортивної споруди із 
штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському 
районі» (71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги)  

роботи  149500 UAH 
з ПДВ  

 


