
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-07-05-002067-c 
 

1. Дата укладення договору: 05 липня 2019 15:40 

2. Номер договору: 653-19 

3. Найменування замовника ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
БУДІВНИЦТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 34827358 

5. Місцезнаходження замовника: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. 
Кам’янське, вул. Москворецька, 14  

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 "ЗЕМЛЕУСТРІЙ" 

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

32293042 

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

51931, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Кам’янське, Заводський район ПРОСПЕКТ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА будинок 14 квартира 
106  
0972603283  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розроблення проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва 
льодової арени по об’єкту: “Будівництво 
льодової арени в районі комунального 
підприємства “Спортивний комбінат 
“Прометей” по проспекту Аношкіна у 
м.Кам’янське”  

 
10. Найменування (номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг (Джерело фінансування 
закупівлі) 

11. Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

12. Місце поставки 
товарів, виконання робіт 
чи надання послуг 

13. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Розроблення проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва 
льодової арени по об’єкту: “Будівництво льодової 
арени в районі комунального підприємства 
“Спортивний комбінат “Прометей” по проспекту 
Аношкіна у м.Кам’янське”  

1 роботи  51900, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Кам'янське, 
пр.Аношкіна  

з 05 липня 2019 
по 31 грудня 2019 

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

Згідно норм чинного законодавства.Кошти міського 
бюджету. 

15. Ціна договору: 171 601,62 UAH  

16. Строк дії договору: від 05 липня 2019 
до 31 грудня 2019  

17. Ідентифікатор договору UA-2019-07-05-002067-c-c1  
 



ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-07-05-002044-c 
 

1. Дата укладення договору: 05 липня 2019 15:37 

2. Номер договору: 654-19 

3. Найменування замовника ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА 
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 34827358 

5. Місцезнаходження замовника: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Москворецька, 14  

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 "ЗЕМЛЕУСТРІЙ" 

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

32293042 

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

51931, Україна, Дніпропетровська обл., місто 
Кам’янське, Заводський район ПРОСПЕКТ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА будинок 14 квартира 106  
0972603283  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Виконання інженерно-геодезичних вишукувань по 
об’єкту: “Будівництво льодової арени в районі 
комунального підприємства “Спортивний комбінат 
“Прометей” по проспекту Аношкіна у м.Кам’янське”  

 
10. Найменування (номенклатура, асортимент) 
товарів, робіт чи послуг (Джерело 
фінансування закупівлі) 

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг 

12. Місце поставки 
товарів, виконання робіт 
чи надання послуг 

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань по об’єкту: “Будівництво льодової 
арени в районі комунального підприємства 
“Спортивний комбінат “Прометей” по 
проспекту Аношкіна у м.Кам’янське”  

1 роботи  51900, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м.Кам'янське, 
пр.Аношкіна  

з 05 липня 2019 по 
31 грудня 2019  

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

Згідно норм чинного законодавства.Кошти міського 
бюджету. 

15. Ціна договору: 124 692,11 UAH  

16. Строк дії договору: від 05 липня 2019 
до 31 грудня 2019  

17. Ідентифікатор договору UA-2019-07-05-002044-c-c1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Виконання інженерно-геодезичних вишукувань по об’єкту: “Будівництво льодової 
арени в районі комунального підприємства “Спортивний комбінат “Прометей” по 
проспекту Аношкіна у м.Кам’янське”  

роботи   




