
Стан виконання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти 
Міського комунального підприємства "Управляючої компанії "Ж итло-Гарант"".

№
п/п

.

Дата
укладання

# * •

Номер
договору Предмет договору

Найменування
виконавця

Срок дії 
договору

Додаткові угода

1 04.01.2020 20-06 Договір про надання послуг (спутникова навігація) ФОП Благодарная О. І. 31.12.2020

2 02.01.2020 б/н

Про надання послуг з аварійного та технічного обслуговування 
внутрішньобудинкових мереж центрального опалення, гарячого 

водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, зливової 
каналізації, системи електропостачання в житлових будинках

МКГІ "Аварійно-диспетчерська 
служба" 31.12.2020

3 02.01.2020 б/н послуги з чищення печей та димарів
МКП "Аварійно-диспетчерська 

служба" 31.12.2020

4 02.01.2020 б/н Договір поставки (офісне устаткування та приладдя різне) ТОВ "Скрєпка" 31.12.2020

5 02.01.2020 б/н Договір поставки (бензин, марки А-92, паливо дизельне) Приватне підприємство "ОККО 
Контракт" 31.12.2020

6 08.01.2020 ВІ-210700
«Про постачання електричної енергії постачальником універсальних 

послуг
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" 31.12.2020

7 09.01.2020 б/н Труби поліпропіленові водопровідні, каналізаційні ТОВ "Термопрактик" 31.12.2020

8 09,01.2020 б/н Крани кульові ТОВ "Термопракгик" 31.12.2020

9 02.01.2020 69
Цивільно-правовий договір

(щоденний медичний огляд стану здоров'я водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна ‘ 31.03.2020

10 02.01.2020 39.01.2020 Договір поставки товарів (послуг) ПП "Альфа та Омега" 31.03:2020
11 22.01.2020 б/н Договір (труби сталеві) ТОВ "ВІНГОЛОВМЕТ" 31.12.2020

12 02.01.2020 2 Договір поставки (сантехнічні вирооби) ПП "Жилкомунсервіс-Н" 31.12.2020

13 22.01.2020 19 Договір про надання послуг із зберігання документів
МКП "Адміністративно- 

технічний центр" 31.12.2020

14 29.01.2020 б/н Договір ацетилен ПП "ТЕХ-ПРОМ" 29.12.2020

15 02.01.2020 9/2020 Договір про надання послуг з абонентського 
обслуговування комп’ютерної техніки і периферійного устаткування

ФОП Кирилюк Василь Іванович 31.12.2020

16 02.01.2020 7-2020 Договір про надання послуг з інформатизації (1С-бухгалтерія) СПД Кирилюк Василь Іванович 31.12.2020

17 02.01.2020 8-2020 Договір про надання послуг з інформатизації СПД Кирилюк Василь Іванович 31.12.2020

18 11.02.2020 65

Договір про надання послуг (супровід робіт, пов'язані з порушенням 
об’єктів благоустрою при виконанні аварійних ремонтних робіт 

інженерних мереж на території м. Вінниці - ДК 021:2015-71330000-0 
Інженерні посгуги різні)

МКП "Адміністративно- 
технічний центр"

До повного виконання 
сторонами своїх 

зобов’язань

19 18.01.2020 38/20 Договір про надання білінгових послуг
ТОВ "Центр муніципальних 

систем управління" 31.03.2020

20 03.02.2020 06/02 Договір про навчальну підготовку

ТОВ "Вінницький 
навчальний центр житлово- 

комунального, сільського господарства, 
транспорту та інфраструктури"

• 31.05.2020

21 02.12.2019 38/12 Договір про навчальну підготовку

ТОВ "Вінницький обласний 
навчально-курсовий комбінат житлово- 

комунального господарства, 
будівництва, енергетики, звязку, 

побутового обслуговування та торгівлі"

Дата підписання акту 
виконаних робіт

22 17.02.2020 б/н Договір (мітли, щітки та інше господарське приладдя) ТОВ "Браво-ПАП" 31.12.2020

23 17.02.2020 б/н Договір про закупівлю товарів б/н (конструкційні матеріали, 
сврорубероід)

ТОВ "АСТОВ" 31.12.2020

24 17.02.2020 б/н Договір про закупівлю товарів (газове паливо - пропан скраплений) ТОВ "Виробничо-комерційна фірма" 
"СЕНС ЛТД"" 31.12.2020

25 02.01.2020 53/20 Про відшкодування витрат на утримання та обслуговування робочого 
місця в Центрі обслуговування споживачів

ТОВ "Центр муніципальних 
систем управління" 31.12.2020

26 03.01.2020 1 Договір поставки ТОВ "ЛТД Арконі" 31.12.2020

27 03.02.2020 06/02 Договір про навчальну підготовку 
(вивчення НПАОП, навчально-правових актів з охорони праці)

ТОВ "Вінницький навчальний центр 
житлово-комунального, сільського 

господарства, транспорту та 
інфраструктури"

Дата підписання акту 
виконаних робіт

28 02.03.2020 59/01-20 Послуги інтернет Комунальне підприємство "Вінницький 
інформаційний центр"

31.12.2020

29 12.02.2020 12/02/2020 тп Про надання послуг технікою • Міське комунальне підприємство 
"Аварійно-диспетчерська служба" 31.12.2020

ЗО 06.03.2020 14/20 ..Договір на виконання проектної документації ФОП Боднік Ірина Вікторвна
діє до повного 

виконання Сторонами 
своїх зобовязань

31 13.03.2020 001/2020 Договір купівлі-продажу медикаментів ФОП Марценюк Тетяна Василівна 31.12.2020

32 23.03.2020 002/2020 Договір купівлі-продажу медикаментів ФОП Марценюк Віталій Іванович 31.12.2020



27.03.2020 117/20 Договір про надання послуг з обробки даних (Білінг)
ТОВ "Центр муніципальних систем 

управління" 31.12.2020

Додаткова угода №1 від 
27.03.2020 року до 

договору про надання 
послуг з обробки даних 

(Білінг) № 117/20 від 
27.03.2020р.

30$f.f020 93
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

МКП "Управляюча компанія "Київська” 31.12.2020

Додаткова угода №1 від 
05.06.2020 року до 
договору № 93 від 

30.03.2020р.

і 30.03.2020 94
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

ПП "Бокуд" 31.12.2020

3 30.03.2020 95
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

МКП "УК "Територія комфорту"" 31.12.2020

7 30.03.2020 96
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

Фізична особа-підприємець Поліщук 
Роман Васильович 31.12.2020

Додаткова угода №1 від 
30.06.2020 року до 
договору № 96 від 

30.03.2020р.(про 
розірвання договору)

8 30.03.2020 97
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

М кп "УК "Замостя"" 31.12.2020

і9 30.03.2020 98
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

МКП "УК "Господар Люкс"" 31.12.2020

Ю 30.03.2020 99
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

ДП "Житлово-експлуатаційна контора 
№26" ТОВ "ВІННИЦЯ КОМФОРТ 

СЕРВІС" (ДП "Житлово-експлуатаційна 
контора №26" Приватного підприємства 

"Вектор 2")

31.12.2020 ДУ №1 від 01.06.2020 
року (зміна назви)

41 01.04.2020 100
Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя 

водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна 30.06.2020

42 09.04.2020 101
Договір (про надання послуг по покосу трави на прибудинкових 

територіях)
ФОП Яловенко Олександр 

Олександрович
31.12.2020

ДУ №1 від 20.07.2020 
року (про розірвання 
договору №101 від 

09.04.2020 року)

43 30.04.2020 112/20 Договір про надання послуг по моніторингу систем безпеки Приватне підприємство "Фортеця- 
Гарант”

30 04.2021 (з # 
пролонгацією)

ДУ №1 від 01.05.2021 
(про зміни в договір 

щодо включення 
додаткового обякту - 
щомісячна абонплата 

800 грн.)

44 30.04.2020 20/20/11
Договір обслуговувння систем протипожежного захисту та здійснення 

пожежного спостереження
Приватне підприємство "Фортеця- 

Гарант"
30.04.2021 (з 

пролонгацією)

45 05.05.2020 204/20/163 Договір про порядок автоматизованого прийому та обробки житлово- 
комунальних платежів

AT "Державний ощадний банк України", 
ТОВ "Центр муніципальних систем 

управління"

31.12.2020(з
пролонгацією)

46 12,05.2020 11
Договір (надання послуг ДК 021:2015-79990000-0: різні послуги 

повязані з діловою сферою (послуги науково-технічного впорядкування 
документів)

ФОП Присяжнюк Микола Миколайович 31.12.2020

47 14.05.2020 02042020/1 Договір поставки (програмне забезпечення IS-Line) ТОВ "Дайтекс" 31.12.2020

48 14.05.2020 02042020/2 Договір поставки (системний блок із операційною системою) ТОВ "Дайтекс" 31.12.2020

49 14.05.2020 15052020/1 Договір на виконання робіт (послуг) ФОП Костюк Сергій Володимирович 31.12.2020

50 14.05.2020 15052020/1 Договір постачання товарів (комутатори, монітор, накопичувач, 
відеореестратир) ФОП Костюк Марія Степанівна 31.12.2020

51 14.05.2020 02042020/1 Договір постачання товарів (накопичувач, мережевий фільтр) ФОП Костюк Марія Степанівна 31.12.2020

52 10.06.2020 1179/0/0 Договір про виконання робіт AT "Вінницяобленерго" СО "Вінницькі 
міські елекричні мережі"

діє до повного 
виконання Сторонами 

своїх зобовязань
53 15.06.2020 110/246 Договір про закупівлю товарів ТОВ "ЛТДАрконі" 31.12.2020

54 15.06.2020 44/111
Договір про надання послуг по проведенню профілактичних 

вимірювань в електроустановках ФОП Трембіцька Галина Григорівна
діє до повного 

виконання Сторонами 
своїх зобовязань

55 26.06.2020 802 Договір підряду по капітальному ремонту ТОВ "Енергоагроімпекс" 31.12.2020

56 30.06.2020 113
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів,

' пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

Фізична особа-лідприємець Олійник 
Сергій Миколайович ' 31.12.2020

57 01.07.2020 0107/2020 Договір поставки ФОП Ковтун Олег Васильович 31.12.2020

58 01.07.2020 114
Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя 

водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна 30.09.2020

59 02.07.2020 02/07/115 Договір поставки ФОП Смагло Ніна Сергіївна 31.12.2020 ’



60 06.07.2020 14/07/116 Договір про навчальну підготовку

ТОВ "Вінницький навчальний центр 
житлово-комунального, сільського 

господарства транспорту та 
інфраструктури"

31,12.2020

61 07.07.2020 106/0/Т Договір про виконання робіт AT "Вінницяобленерго" СО "Вінницькі 
міські елекричні мережі"

діє до повного 
виконання Сторонами 

своїх зобовязань

62 20.07.2020 38/117 Договір (постачання металопластикових віконних блоків) ФОП Сошин Руслан Ігорович 31.12.2020
Я

63 22.07.2020 118 Договір про надання послуг ФОП Лавренчук Дмитро Борисович 31.12.2020

64 01.10.2020 119 Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя 
водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна 31.12.2020

65 01.07.2020 0107/2020 Договір поставки ФОП Ковтун Олег Васильович 31.12.2020

66 01.09.2020 133 вір про надання послуг кранами, автомобілями та будівельними механізь ФОП Кулик
Максим Володимирович 31.12.2020

67 01 10.2020 б/н
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

ФОП Римарцова Ольга Валеріївна 31.12.2020

68 15.10.2020 07/10 Договір про навчальну підготовку

ТОВ "Вінницький обласний 
навчально-курсовий комбінат житлово- 

комунального господарства 
будівництва, енергетики, звязку, 

побутового обслуговування та торгівлі"

31.12.2020

69 01.11.2020 В8100001056 Договір про технічне обслуговування і ремонт

Підприємство "Автоінвестстрой- 
Вінниця", засноване на повній власності 

американського ТОВ "Девелопмент 
Макс ЛЛС"

31.12.2021

70 02.11.2020 02.11.2020 Договір про надання послуг Комунальне унітарне підприємство 
"ЕкоВін" 31.12^2020- '

71 24.11.2020 98 Договір про надання послуг по проведенюю профілаїсгичних 
вимірювань в електроустановках ФОП Трембіцька Г.Г.

До повного виконання 
Сторонами, прийнятих 

на себе зобов'язань

72 10.12.2020 38 Договір ФОП Сошин Р.І. 31.12.2020

73 22.12.2020 25ПТ-32693/20 Договір купівля-продажу товарів з використанням паливних талонів ТОВ "ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР" 31.12.2021

74 24.12.2020 24/12/2020-Ід Договір на обслуговування димових та вентиляційних каналів МКП "Аварійно-диспетчерська 
служба"

31.12.2021

75 30.12.2020 130
Договір (надання послуг з прибирання міжквартальних проїздів, 

пішохідних проходів, зелених зон, які межують з житловим фондом та 
територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів)

ФОП Олійник С.М. 31.01.2021

76 31.12.2020 02.01.2021 Договір поставки товарів (послуг) ПП "Альфа та Омега" 31.12.2021

77 31.12.2020 120 Договір підряду на аварійне та технічне а обслуговування МКП "Аварійно-диспетчерська 
служба" 31.03.2021

78 31.12.2020 121 Договір на спілене використання електричних мереж будинку №54 по 
вул.А.Первозванного

МКП "Аварійно-диспетчерська 
служба" 31,12.2021


