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

UA-2021-03-09-009517-c  
1. Дата укладення договору: 23 липня 2019 15:15 

2. Номер договору: 18/19ТН 

3. Найменування замовника Комунальне підприємство "Молодіжне творче 
об'єднання" Дніпровської міської ради  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 30268758 

5. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Набережна Заводська, 53  

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: 

МОСКАЛЬЧЕНКО ЛЕОНІД ГАВРИЛОВИЧ 

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

2045520898 

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

52209, Україна, Дніпропетровська обл., місто Жовті 
Води, ВУЛИЦЯ М.БУДЬОННОГО будинок 22 
квартира 22  
+380675607556  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд по відкоригованому проекту по 
об'єкту: "Реконструкція спортивної споруди зі 
штучним льодом, яка розташована за адресою: м. 
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування."

 
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 

Технічний нагляд по відкоригованому 
проекту по об'єкту: "Реконструкція 
спортивної споруди зі штучним льодом, яка 
розташована за адресою: м. Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 53. Коригування."  

1 роботи  49068, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м.Дніпро, вул. Набережна 
Заводська, 53  

по 31 грудня 2021  

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

15. Ціна договору: 1 066 046,30 UAH  

16. Строк дії договору: від 23 липня 2019 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1 UAH  

 17. Ідентифікатор договору UA-2021-03-09-009517-c-c1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Технічний нагляд по відкоригованому проекту по об'єкту: "Реконструкція 
спортивної споруди зі штучним льодом, яка розташована за адресою: м. Дніпро, 
вул. Набережна Заводська, 53. Коригування."  

роботи   
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