
 

 

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 

Ч Е Р В Е Н Ь         2 0 2 2 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** 

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 

Державна установа 
«Науково- методичний 

центр фахової вищої та 
фахової передвищої освіти» 

  Послуги з формування бази ЄДБО 
даних про студентів 

5 391,36 Договір № 06-65 06.06.2022 р. 

 
2 

Науково методичний центр 
«Немішаєво» 

  Друкована продукція з елементами 
захисту. Бланки студентських 

квитків 

4 059,00 Договір № 06-66 06.06.2022 р. 

 
3 

Приватне акціонерне 
товаристо Українська 

страхова компанія «КНЯЖА» 
іншурс груп 

  Послуги з обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів 

3 672,00 Договір № 06-66/821-22/65 13.06.2022 р. 

 
4 

Фізична особа підприємець 
ЦІСАР Аліна Володимирівна 

  Послуги з обслуговування і ремонту 
оргтехніки. Ремонт прінтера 

САМСУНГ 

260,00 Договір № 06-67 06.06.2022 р. 

 
5 

Приватне акціонерне 
товаристо Українська 

страхова компанія «КНЯЖА» 
іншурс груп 

  Послуги з обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів (ВАЗ-21-099) 

983,00 Договір № 06-68/824-22/65 13.06.2022 р. 



 
6 

Державна установа 
«Науково- методичний 

центр фахової вищої та 
фахової передвищої освіти» 

  Послуги з виготовлення друкованої 
продукції з елементами захисту. 

Бланки свідоцтв про повну, загальну 
середню освіту 

2 822,40 Договір № 07-69 30.06.2022 р. 

 
7 
 

Фізична особа підприємець 
ТИМЧЕНКО Максим 

Петрович 

  Послуги з ремонту і обслуговування 
офісної техніки. Заправка і 

відновлення картриджів та принтерів 

2 340,00 Договір № 07-69 30.06.2022 р. 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                Надія ДАНИЛЮК 

 

Уповноважена особа з питань  

публічних закупівель коледжу                                                                                                                                              Олександр СІВЧЕНКО 
 
 

вик. Сівченко О. В. 

 тел. +380-67-967-54-00 

e-mail:    savto_zt@ukr.net 


