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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

ЗВІТ  

про виконання договору про закупівлю 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель*. UA-2019-02-27-001512-a 

2. Номер договору про закупівлю*. №10-03/2019 

3. Дата укладення договору*.  11.03.2019 року 

4. Ціна договору про закупівлю*. 764 455,00 грн. (Сімсот шістдесят чотири тисячі 

чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 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 *. Комунальне підприємство 

,,Новокаховська міська радіоорганізація” Новокаховської міської ради. 
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 

учасника, з яким укладено договір про закупівлю*. 32089781 

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

учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону*. пр.Дніпровський,          

23, м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900, тел. (05549)4-21-51. 

11. Конкретна назва предмета закупівлі*. Послуги з інформування громади щодо 

діяльності місцевих органів влади (Новокаховської міської ради, виконавчого 

комітету, його структурних підрозділів) через друковані ЗМІ. 
11-1. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)*. ДК 021:2015:79820000-8-Послуги, пов’язані з друком. 

12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором*. 1 

послуга. 

13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг*. Пр-т Дніпровський, 23, 

м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 
14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором*. до                      

31 грудня 2019 року. 
15. Строк дії договору. До 31 грудня 2019 року. 

16. Сума оплати за договором. 764 455,00 грн. (Сімсот шістдесят чотири тисячі 

чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 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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