
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-05-27-000631-c 
 

1. Дата укладення договору: 27 травня 2019 00:00 

2. Номер договору: 03-19/75 

3. Найменування замовника ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04013991 

5. Місцезнаходження замовника: 36014, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Зигіна, 1  

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 "Союзрембуд" 

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

34890788 

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

39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Л-та 
Покладова, 18  
0972417661  
0972417661  

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка проектно-кошторисної документації з отриманням 
позитивного звіту експертизи по об’єкту: «Будівництво 
критого спортивного комплексу з штучним льодовим 
покриттям по вул. 3-х Космонавтів, 2 в м. Кременчук 
Полтавської області» 

 
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 проектно-кошторисної документації з 
отриманням позитивного звіту експертизи по об’єкту: 
«Будівництво критого спортивного комплексу з 
штучним льодовим покриттям по вул. 3-х Космонавтів, 
2 в м. Кременчук Полтавської області»  

1 роб  36014, Україна, 
Полтавська область, 
м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1  

по 25 грудня 2019  

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

15. Ціна договору: 1 249 974,74 UAH  

16. Строк дії договору: від 27 травня 2019 
до 31 грудня 2019  

17. Ідентифікатор договору UA-2019-05-27-000631-c-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. 

Одиниця 
виміру 

19. Ціна за 
одиницю 

Розробка проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту 
експертизи по об’єкту: «Будівництво критого спортивного комплексу з штучним 
льодовим покриттям по вул. 3-х Космонавтів, 2 в м. Кременчук Полтавської області»  

роб   


