
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2019-02-19-000142-c 
 

1. Дата укладення договору: 19 лютого 2019 00:00 

2. Номер договору: 49 

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

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41826564 

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

ФОП Покрасенко Леонід Миколайович 

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

1330803730 

8. 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  

9. Конкретна 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 

 
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 

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  

1 Роботи  63202, Україна, Харківська 
обл., смт. Нова Водолага, 
Донця Григорія,14  

з 19 лютого 2019 по 31 
грудня 2019  

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

Відсутня 

15. Ціна договору: 254 753,00 UAH 



16. Строк дії договору: від 19 лютого 2019 
до 31 грудня 2019  

17. Ідентифікатор договору UA-2019-02-19-000142-c-c1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. 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  

Роботи   

 


