
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-11-22-002874-b 
 

1. Дата укладення договору: 22 листопада 2019 15:55 

2. Номер договору: 198/2019 

3. Найменування замовника КП "Міське управління капітального будівництва"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011733 

5. Місцезнаходження замовника: 87535, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
КУПРІНА, 23А  

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: 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ 
АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО" 

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

24467292 

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

87525, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, 
Приморський район ВУЛИЦЯ БАХЧИВАНДЖИ 
будинок 4  
+380629334208  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Здійснення авторського нагляду по об'єкту: 
"Будівництво мереж з благоустроєм до "Льодової 
арени" по вул. Волгоградській у Лівобережному 
районі м. Маріуполя" 

 
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 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: 
"Будівництво мереж з благоустроєм до 
"Льодової арени" по вул. Волгоградській у 
Лівобережному районі м. Маріуполя"  

1 послуга  87500, Україна, Донецька 
область, м. Маріуполь, 
вул. Волгоградська, 1  

з 22 листопада 2019 
по 15 грудня 2019  

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

Відсутня 

15. Ціна договору: 19 926,00 UAH з ПДВ  

16. Строк дії договору: від 22 листопада 2019 до 31 грудня 2019 

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   19926 UAH  
 
17. Ідентифікатор договору UA-2019-11-22-002874-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Будівництво мереж з благоустроєм 
до "Льодової арени" по вул. Волгоградській у Лівобережному районі м. 
Маріуполя"  

послуга   


