
Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 

системи закупівель № 29                          
 

01.02.2022 р.                                                                                                                                м. Рівне 

 

 

1. Дата укладення договору: 01.02.2022 р.; 

2. Номер договору: 46; 

3. Найменування замовника: РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»; 

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03361678; 

5. Місцезнаходження замовника: 33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 2,  

51 Категорія Замовника: юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої 

статті 2 Закону; 

6. Найменування юридичної особи постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, 

з яким укладено договір: ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою»; 

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 

постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 00726820; 

8. Місцезнаходження юридичної особи постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача 

послуг та номер телефону, телефаксу: 33000, м. Рівне, вул. Петлюри, 37, тел.             

+380362 633464; 

81. Вид предмета закупівлі: послуга; 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Проектні послуги з розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) в м. Рівне на вул. Князя 

Володимира, 107-Б Рівненської області;  
10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг: Проектні послуги з 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) в м. Рівне 

на вул. Князя Володимира, 107-Б Рівненської області;  

11. Кількість товарів, робіт чи послуг: 1 послуга; 

12. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Рівне, вул. Князя Володимира 

107-Б; 

13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: згыдно календарного плану; 

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

15. Ціна договору: 11 640,00 грн. враховуючи ПДВ; 

16. Строк дії договору: до 31.12.2022 р.; 

 

 

 

 

 

  Уповноважена особа                                                                                                    Юлія ДІДУХ 

https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=%D0%94%D0%9F+%C2%AB%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E%C2%BB%3B

