
Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн грн. 
 

Предмет договору Контрагент Вартість договору Строк дії договору 

Роботи з 

Капітального ремонту 

кабельних мереж  

(інв. №№ 25280, 

25293, 63158) 

причалів 

Миколаївської філії 

ДП "АМПУ" 

(адміністрації 

Миколаївського МП) 

м. Миколаїв, (надалі - 

об‘єкт) за кодом ДК 

021:2015 45310000-3 

Електромонтажні 

роботи 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СХІД-ЗАХІД-ЕНЕРГО» 

 

Юридична адреса:  

вул. Дунаєва, 34/7, оф.517,  

м. Миколаїв, 54017 

 

Поштова адреса: а/с 80, м. 

Миколаїв, 54017 

 

Код ЄДРПОУ 34319349 

ІПН № 343193414045 

 

Витяг № 1514044500261 з 

реєстру платників податку 

на додану вартість  

 

1165665,80  

(один мільйон сто 

шістдесят п‘ять 

тисяч шістсот 

шістдесят п‘ять 

гривень 80 

копійок) грн без 

ПДВ, крім того 

ПДВ 233133,16 

(двісті тридцять 

три тисячі сто 

тридцять три 

гривні 16 копійок) 

грн, разом ціна 

цього Договору 

становить 

1398798,96  

(один мільйон 

триста дев‘яносто 

вісім тисяч сімсот 

дев‘яносто вісім 

гривень 96 

копійок) грн з ПДВ 

 

З дати підписання 

уповноваженими 

представниками 

Сторін, та 

скріплення 

печатками, якщо 

такі є, у випадках, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

України, за 

наявності 

затверджених 

відповідних 

видатків у 

фінансовому плані 

Замовника на 

відповідний рік і 

діє до 31.12.2021 

включно 

Послуги з ремонту 

плавзасобів за кодом 

ДК 021:2015 

50240000-9 послуги з 

ремонту, технічного 

обслуговування 

морського транспорту 

і пов’язаного 

обладнання та 

супутні послуги 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХЕРСОН ФЛОТ 

СЕРВІС» 

 

Карантинний острів, 1,  

м. Херсон, 73000 

 

Код ЄДРПОУ 43421492 

ІПН № 434214921035 

 

Витяг № 2021034500190 з 

реєстру платників податку 

на додану вартість  

2586000,00  

(два мільйони 

п‘ятсот вісімдесят 

шість тисяч 

гривень 00 

копійок) грн без 

ПДВ, крім того 

сума ПДВ 

517200,00 (п‘ятсот 

сімнадцять тисяч 

двісті гривень 00 

копійок) грн, 

всього ціна цього 

Договору 

становить 

3103200,00  

(три мільйони сто 

три тисячі двісті 

гривень 00 

копійок) грн з 

ПДВ 

З дати його 

підписання 

уповноваженим з 

представниками 

Сторін та 

скріплення 

печатками, якщо 

такі є, у випадках, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

України, і діє по 

31.12.2021, а в 

частині здійснення 

розрахунків 

Замовником та 

виконання 

гарантійних 

зобов’язань 

Виконавцем - до 

повного виконання 

зобов’язань 

сторонами 
 


