
 

 

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       ФАХОВИЙ            КОЛЕДЖ 

С І Ч Е Н Ь              2 0 2 2 року            (КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ) 

 

  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** 

Данні про фактично укладені договори та 

угоди 

  Назва товару, роботи, послуги 

(зазначити кількість) 

На суму 

тис.грн. 

Номер договору (угоди) Дата 

укладання 

договору 

(угоди) 

 
1 

Акціонерне товариство 
«Житомиробленерго» 
Житомирський район 
електричних мереж 

  Послуги з розподілу електричної 
енергії активної 

1 565 000,00  
Договір № 2-Р 

 
04.01.2022р. 

 
2 

Акціонерне товариство 
«Житомиробленерго» 
Житомирський район 
електричних мереж 

  Послуги з компенсації перетікань 
реактивної електричної енергії 

75 000,00  
Договір № 1-Р 

 
04.01.2022 р. 

 
3 

Комунальне підприємство  
«Житомирводоканал» 

Житомирської міської ради 

  Послуги з розподілу питної води» 940 000,00  
Договір № 53-В/01-1 

 
04.01.2022 р. 

 
4 

Комунальне підприємство  
«Житомирводоканал» 

Житомирської міської ради 

  Послуги з централізованого 
водовідведення 

1 365 000,00  
Договір № 53-К/01-2 

 
04.01.2022 р. 

 
5 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Грін Бін 

Україна» 
 
 

  Послуги поводження з сміттям. 
Послуги із збору, вивезення та 

захоронення твердих побутових 
відходів за контейнерною схемою 

229 950,00  
Договір № 01-1- ТПВ 

 
31.12.2021 р. 



 
6 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

 «Житомир газ збут» 

  Постачання природного газу для 
побутових споживачів. Постачання 

побутового природного газу для 
потреб гуртожитків 

49 999,99  
Договір № 01-05/41AN107-346-22 

 
04.01.2022 р. 

 
7 
 

Фізична особа МАРЧУК Марія 
Опанасівна 

  Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування протипожежного 
обладнання. Послуги з ремонту, 
обслуговування та перезарядки 

вогнегасників. 

 
21 025,30 

 
Договір № 01-04 

 
04.01.2022 р. 

8 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Житомирська обласна 
енергопостачальна компанія 

  Активна електрична енергія для 
потреб коледжу 

2 943 822,15 Договір № 151-Т 25.01.2022 р. 

9 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«ФРІНЕТ» 

  Послугу з надання доступу до мережі 
інтернет 

12 600,00 Договір № 01-08 25.01.2022 р. 

10 Фізична особа підприємець 
Марчук Василь Іванович 

  Арматура трубопровідна, крани, 
клапани, вентилі а подібна продукція 

сантехнічного призначення для 
проведення поточного ремонту 

інженерних мереж 

4 691,25 Договір № 01-09 25.01.2022 р. 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                           Н. А. Данилюк 
 
 

вик. Сівченко О. В. 

 тел. +380-67-967-54-00 

e-mail:    savto_zt@ukr.net 


