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

UA-2021-05-18-004283-c  
 

Дата укладення договору: 17 травня 2021 00:00 

Номер договору: 93 

Найменування замовника Відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони 
навколишнього середовища Нововодолазької селищної 
ради  

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41826564 

Місцезнаходження замовника: 63202, Україна, Харківська обл., смт. Нова Водолага, 
Нововодолазький район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ ГРИГОРІЯ, 
будинок 14  

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

ФОП Покрасенко Леонід Миколайович 

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

1330803730 

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

61012, Україна, Харківська обл., Харків, Фесенківська,16 
,кв.61  
+0503239413  

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Проектно-кошторисна документація на об"єкт 
будівництва:Будівництво льодової арени зі штучним 
льодом з обладнанням за адресою:Харківська 
область,Нововодолазький район,смт Нова 
Водолага,вул.Донця Григорія,7-Б,Коригування. 

 

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 

Проектно-кошторисна документація на об"єкт 
будівництва:Будівництво льодової арени зі штучним 
льодом з обладнанням за адресою:Харківська 
область,Нововодолазький район,смт Нова 
Водолага,вул.Донця Григорія,7-Б,Коригування.  

1 роб.  Україна, 
Відповідно до 
документації  

з 17 травня 2021 
по 31 грудня 2021  

 



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

Ціна договору: 49 950,00 UAH  

Строк дії договору: від 17 травня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   49950 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-05-18-004283-c-c1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Проектно-кошторисна документація на об"єкт будівництва:Будівництво льодової 
арени зі штучним льодом з обладнанням за адресою:Харківська 
область,Нововодолазький район,смт Нова Водолага,вул.Донця Григорія,7-
Б,Коригування.  

роб.   

 



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

UA-2021-05-18-003735-c  
 

Дата укладення договору: 17 травня 2021 00:00 

Номер договору: 72/21Х 

Найменування замовника Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, 
інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього 
середовища Нововодолазької селищної ради  

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41826564 

Місцезнаходження замовника: 63202, Україна, Харківська обл., смт. Нова Водолага, 
Нововодолазький район, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ ГРИГОРІЯ, 
будинок 14  

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

ТОВ "Центр Експертиз Проектів" 

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

42141816 

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

03150, Україна, Київська обл., Київ, Ділова,буд.2-Б  
+0000000000  

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Експертиза кошторисної частини робочого проекту:Будівництво 
льодової арени зі штучним льодом з обладнанням за адресою 
:Харківська область, Нововодолазький район,смт Нова 
Водолага,вул.Донця Григорія,7-Б.Коригування. 

 

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 

Експертиза кошторисної частини робочого 
проекту:Будівництво льодової арени зі штучним 
льодом з обладнанням за адресою :Харківська 
область, Нововодолазький район,смт Нова 
Водолага,вул.Донця Григорія,7-Б.Коригування.  

1 роб.  Україна, Відповідно 
до документації  

з 17 травня 2021 по 
31 грудня 2021  

 



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

Ціна договору: 19 440,00 UAH з ПДВ  

Строк дії договору: від 17 травня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   19440 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-05-18-003735-c-a1  

 

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

Ціна за 
одиницю 

Експертиза кошторисної частини робочого проекту:Будівництво льодової арени зі 
штучним льодом з обладнанням за адресою :Харківська область, Нововодолазький 
район,смт Нова Водолага,вул.Донця Григорія,7-Б.Коригування.  

роб.   

 


