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

UA-2020-12-10-010460-c  
 

Дата укладення договору: 08 грудня 2020 16:00 

Номер договору: 438 

Найменування замовника Відділ капітального будівництва Військово-цивільної 
адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області  

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011443 

Місцезнаходження замовника: 93400, Україна, Луганська обл., СЄВЄРОДОНЕЦЬК, 
пр. Центральний, буд.54б  

Найменування постачальника товарів, виконавця 
робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) 
або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 
особи), з яким укладено договір: 

Комунальне підприємство "Землевпорядник" 
Військово-цивільної адміністрації м.Сєвєродонецьк 

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

32830884 

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

93400, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 32-а  
0645242045  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Розробка проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по об'єкту "Нове будівництво 
споруди зі штучним льодом за адресою: 
м.Сєвєродонецьк, 73 мікрорайон" 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:71250000-5: Архітектурні, інженерні та 
геодезичні послуги 

 

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 

Розробка проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по об'єкту 
"Нове будівництво споруди зі штучним 
льодом за адресою: м.Сєвєродонецьк, 73 
мікрорайон"  

1 послуга  93400, Україна, Луганська 
область, м.Сєвєродонецьк, 
пр.Центральний, 54-б  

по 31 грудня 2020  

 

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

Місцезнаходження замовника - 93400 Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк пр.Центральний, 54-Б ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
«Правила визначення вартості будівництва» 



Ціна договору: 12 527,93 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 08 грудня 2020 
до 31 грудня 2020  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   12527.93 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2020-12-10-010460-c-c1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по об'єкту 
"Нове будівництво споруди зі штучним льодом за адресою: м.Сєвєродонецьк, 73 
мікрорайон"  

послуга  12527.93 UAH 
з ПДВ  

 


