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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016 року  №490 

ЗВІТ  

про виконання договору про закупівлю 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель*. UA-2019-01-09-000596-a 

2. Номер договору про закупівлю*. №37495843 

3. Дата укладення договору*.  15.01.2019 року 

4. Ціна договору про закупівлю*. 212 748,68 грн. (Двісті дванадцять тисяч сімсот сорок 

вісім грн. 68 коп.) з ПДВ. 
5. Найменування замовника*. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 

Херсонської області. 
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04059964. 

7. Місцезнаходження замовника*. Пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900. 
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 

особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю *. Товариство з обмеженою 

відповідальністю ,,Херсонська обласна енергопостачальна компанія”. 
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю*. 42117825 

10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону*. вул.Перекопська, 

178, м.Херсон, 73000, тел. (0552) 35-36-58. 

11. Конкретна назва предмета закупівлі*. Електрична енергія (універсальна послуга). 

11-1. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)*. ДК 021:2015-09310000-5-електрична енергія. 

12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором*.121880 

кВт/год. 

13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг*. вул.Горького, б.38-е, 

вул.Новоселівська (Жовтнева), б.5, проспект Дніпровський, б.23, проспект 

Дніпровський, б.23-а м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 
14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором*.                      

Від 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року. 
15. Строк дії договору. До 31 грудня 2019 року. 

16. Сума оплати за договором. 212 748,68 грн. (Двісті дванадцять тисяч сімсот сорок 

вісім грн. 68 коп.) з ПДВ. 
17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі № 45 від 17.01.2017} 
 

Голова тендерного комітету _________________/ Чурсинов Л.Г./ 
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