
 

 

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 

 

Ж О В Т 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 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Торгсервис-Торгтехніка» 

  Послуги з відновлення виконання , 
реєстрації та передачі даних РРО 

касового апарату їдальні 
 

 
 

180,00 

 
Договір № 10-105 

 
17.10.2022 р. 

 
2 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Торгсервис-Торгтехніка» 

  Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування касового апарату 

їдальні 
 

 
1 800,00 

 
Договір № 10-106 

 
17.10.2022 р. 

 
3 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Торгсервис-Торгтехніка» 

  Придбання касової паперової стрічки 
для касового апарату їдальні 

 

 
348,00 

 
Договір № 10-107 

 
17.10.2022 р. 

 
4 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Бакалія-

дріжджі-сервіс» 

  Приправи і заправки. Маковий 
наповнювач для потреб хдальні 

коледжу 
 

 
600,00 

 
Договір № 10-108 

 
20.10.2022 р. 



 
5 

Фізична особа підприємець 
ГОЛІК Раїса Борисівна 

  Продукція тваринництва та вироби 
із м’яса різні. М’ясо свинини, сало, 
філе куряче, ковбаса варена для 

потреб їдальні коледжу 

 
4 304,00 

 
Договір № 10-109 

 
20.10.2022 р. 

 
6 

Фізична особа підприємець 
МАРТИНЕНКО Олександр 

Св’ятославович 

  Молочна продукція різна. Сир 
твердий Голандія, масло 

«Селянське», сирний продукт 

 
2 282,45 

 
Договір № 10-110 

 
20.10.2022 р. 

 
7 

Фізична особа підприємець 
МАРТИНЕНКО Олександр 

Св’ятославович 

  Молочна продукція різна. Сметана 
21%, сир кисломолочний, молоко 

пастеризоване 2,5% 

 
762,00 

 
Договір № 10-111 

 
20.10.2022 р. 

        

        

 

 

Головний бухгалтер ЖАТФК                                                                                                                                                                Надія ДАНИЛЮК 

 

Уповноважена особа з питань  

публічних закупівель ЖАТФК                                                                                                                                                     Олександр СІВЧЕНКО 
 

 

вик. СІВЧЕНКО О.  

тел./viber +380-67-967-54-00 
e-mail:    savto_zt@ukr.net 


