
 

 

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 

Л И П 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 

Приватне підприємство 
«МЕДІСАН» 

  Придбання медикаментів в 
асортименті для потреб 

оздоровчого пункту коледжу 

4 467, 80 Договір № 07-71 04.07.2022 р. 

 
2 

Приватне підприємство 
«МЕДІСАН» 

  Придбання медикаментів в 
асортименті для потреб 

оздоровчого пункту коледжу 

1 562,20 Договір № 07-72 04.07.2022 р. 

 
3 

Приватне підприємство 
«МЕДІСАН» 

  Придбання медикаментів в 
асортименті для потреб 

оздоровчого пункту коледжу 

917,43 Договір № 07-73 04.07.2022 р. 

 
4 

Приватне підприємство 
«МЕДІСАН» 

  Придбання медикаментів в 
асортименті для потреб 

оздоровчого пункту коледжу 

175,92 Договір № 07-74 04.07.2022 р. 

 
5 

Приватне підприємство 
«МЕДІСАН» 

  Дезинфікуючі засоби та предмети 
гігієни для потреб оздоровчого 

пункту коледжу 
 

2 876,65 Договір № 07-75 04.07.2022 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 

13 328,54 Договір № 07-76 05.07.2022 р. 

 
7 
 

Фізична особа підприємець 
ПОП Іван Степанович 

  Друкарські послуги. ҐВиготовлення 
бланків дипломів і додатків до 

дипломів 

33 288,00 Договір № 07-77 05.07.2022 р. 

8. Державна установа 
«Науково- методичний 

центр  якості фахової вищої 
та фахової передвищої 

освіти» 

  Послуги з внесення виправлень до 
сертифікатів 

6 000,00 Договір № 07-78 05.07.2022 р. 

9 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «КОМЕЛ» 

  Послуги з встановлення та 
налаштування серверного комплексу 

в бібліотеці коледжу 

3 640,02 Договір № 07-80 14.07.2022 р. 

10 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Трубопровідна продукція. Сантехнічне 
обладнання і матеріали для 

ремонтних робіт на інженерних і 
водогінних мережах 

876,00 Договір № 07-81/44 15.07.2022 р. 

11 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Трубопровідна продукція. Сантехнічне 
обладнання і матеріали для 

ремонтних робіт на інженерних і 
водогінних мережах 

408,00 Договір № 07-82/45 15.07.2022 р. 

12 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Лічильник води ЛД-50 для 
центрального водорозподільчого 

колодязя 

8 135,00 Договір № 07-8346 15.07.2022 р. 

13 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Трубопровідна продукція. Сантехнічне 
обладнання і матеріали для 

ремонтних робіт на інженерних і 
водогінних мережах 

 

13 751,10 Договір № 07-84/45 15.07.2022 р. 

14 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Трубопровідна продукція. Сантехнічне 
обладнання і матеріали для 

ремонтних робіт на інженерних і 
водогінних мережах 

430,00 Договір № 07-85/47 15.07.2022 р. 

15 Фізична особа підприємейь 
Марчук В.І. 

  Насадки для плойки спаювання 
пластикових труб 

210,00 Договір № 07-86/48 15.07.2022 р. 

16 Приватне підприємство 
«Желвім» 

  Засоби гігієни та миючі засоби. Мило 
господарське. Рукавички комбіновані 

брезентові 

2 217,60 Договір № 07-87 15.07.2022 р. 



17 Фізична особа ПОП Іван 
Степанович 

  Друкована продукція на замовлення. 
Друк залікових книжок і робочих 

журналів академічних груп 

28 200,00 Договір № 07-88 18.07.2022 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 


