
                 ІНФОРМАЦІЯ                                              

про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 року № 114-IX із змінами і 

доповненнями, що набрав чинності від 19.04.2020 року, установами, організаціями, підприємствами, що фінансуються із держаного чи 

місцевого бюджету 

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ         АГРОТЕХНІЧНИЙ             КОЛЕДЖ 

Б Е Р Е З Е Н Ь             2021 року             

 

  10031, м. Житомир, вул. Покровська, 96  код ЄДРПОУ  00797266,  тел.  0412-26-24-06, тел. бух. 0412-26-22-75 

 

№ 

за 

/ 

пор. 

Назва установи, 

організації, 

 підприємства 

Укладених 

договорів про 

закупівлю 

товарів, робіт, 

послуг* 

Укладених договорів через систему 

електронних державних закупівель 

ProZorro** 

Дані про фактично укладені договори 

(угоди) 

  Назва товару, роботи, послуги 

(зазначити кількість) 

На суму 

тис.грн. 

Номер договору (угоди) Дата 

укладання 

договору 

(угоди) 

1 Фізична особа підприємець 
Адамович Петро 
Олександрович 

  Меблі. Меблі бувші у використанні та 
придатні до тривалого використання 

у задовільному стані, комплектні. 
Ліжко з матрацем для гуртожитків 

15 200,00  
Договір № 03-24 

 
02.03.2021 р. 

2 Фізична особа підприємець 
Адамович Петро 
Олександрович 

  Меблі. Меблі бувші у використанні та 
придатні до тривалого використання 

у задовільному стані, комплектні. 
Приліжкові тумбочки для 

гуртожитків 

2 000,00  
Договір № 03-25 

 
02.03.2021 р. 

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Лівайн-

торг» 

  Дизильне пальне 2 550,00  
Договір № 03-26/0042-0038 

 
02.03.2021 р. 

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Комел-

інструмент» 

  Спеціальний інструмент. Обжимний 
інструмент для обжиму інтернет 

проводів 

238,98  
Договір № 03-27 

 
02.03.2021 р. 

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Фрінет» 

  Послуги з надання доступу до мережі 
Інтернет 

4 200,00  
Договір № 03-28/411303218 

 
03.03.2021 р. 

6 Фізична особа підприємець 
Тимченко Максим Петрович 

  Послуги з обслуговування і ремонту 
офісної техніки. Послуги з 

відновлення та заправки картриджів 
для принтерів 

5 500,00 Договір № 03-29 09.03.2021 р. 



7 Житомирське комунальне 
книжково-газетне 

видавництво «Полісся» 
Житомирської обласної ради 

  Послуги з друку газети «Крошенка» 7 800,00 Договір № 03-30 09.03.2021 р. 

8 Державне підприємство 
«Інфоресурс» 

  Послуги з надання доступу та 
роботи в програмному забезпеченні 

ЄДЕБО з формування  бази даних про 
студентів коледжу 

36 041,04  
Договір № 03-31 

 
15.03.2021 р 

9 Фізична особа підприємець 
Марчук Василь Іванович 

  Арматура трубопровідна, крани, 
клапани та подібна продукція 

сантехнічного призначення для 
ремонту водогінних і каналізаційних 

мереж 

4 019,42 Договір № 03-32 17.03.2021 р 

10 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Антиплагіат» 

  Послуги антиплагіату робіт 
студентів 

2 000,00  
Договір № 03-33 

 
18.03.2021 р. 

 Приватне підприємство 
«Медісан» 

  Лікарські засоби різні. Антисептичний 
засіб для використання у коледжі  для 

санобробки рук 

1 900,00  
Договір № 03-34 

 
19.03.2021 р. 

11 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Науково-

методичний центр 
Немішаєве» 

  Виготовлення бланків студентських 
квитків 

540,00  
Договір № 03-35 

 
23.03.2021 р. 

12 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Науково-

методичний центр 
Немішаєве» 

  Послуги з формування бази даних про 
студентів ПЗ ЄДБЕО 

280,00  
Договір № 03-36 

 
23.03.2021 р. 

        

        

        

        

        

        
 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                           Н. А. Данилюк 
 
вик. Сівченко О. В. 

 тел. +380-67-967-54-00 

e-mail:    savto_zt@ukr.net 


