
РЕЄСТР укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти 
Міського комунального підприємства "Управляючої компанії "Жнтло-Гарант”".

Дата
у к л а д а н н я

Номер
ДОГОВОРУ

Предмет договору
Найменування

виконавця

04,01.2021 1 Договір про закупівлю товарів (конструкційні матеріали, єврорубероїд) ТОВ"АСТОВ"

04.01.2021 4/1 Договір поставки (продукція металопрокату) ТОВ "ВШГОЛОВМЕТ"

04.01.2021 б/н Договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів у житлових будинках, які знаходяться на 
обслуговуванні замовника

ТОВ "Рембудмонтаж-ВВС"

04.01.2021 Лнс.21 Договір про надання білінгових послуг
ТОВ "Центр муніципальних 

систем управління"
04.01.2021 1 Договір поставки ТОВ ”ЛТД Арконі"

і 04.01.2021 04/К-26 Договір купівлі-продажу ТОВ "Епіцентр К"
1 04.01.2021 2 Договір поставки товарів ТОВ "ВОЛЬТ АМПЕР"

і 04.01.2021 12/2021 Договір про надання послуг з абонентського обслуговування компютерної техніки і периферійного
устаткування ФОП Кирилюк Василь Іванович

9 04.01.2021 14-2021 Договір про надання послуг з інформатизації ФОП Кирилюк Василь Іванович

10 04.01.2021 11-2021 Договір про надання послуг з інформатизації ФОП Кирилюк Василь Іванович

П 04.01.2021 1/14 * Договір поставки (труби поліпропіленові) Приватне підприємство "Житлокомунсервіс-Н"

12 04.01.2021 15 Договір поставки (будівельні матеріали, металопрокат, господарчі товари, інструменти) ТОВ "БУДМАТЕРІАЛИ"

13 04.01.2021 21/01-21 Договір про надання телекомунікаційних послуг КП "Вінницький інформаційний центр"

14 04.01.202121 16 Договір поставки товару (ацетилен) ПП "ТЕХ-ПРОМ"

15 04.01.2021 130 Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна

16 01.02.2021 23 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

17 01.02.2021 41АР217-2007-21 Договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів ТОВ "Вінницягаз збут"

18 11.02.2021 11/02 Договір поставки ФОП Смагло Ніна Сергіївна

19 17.02.2021 09/02 Договір про навчання

Комунальний професійно-технічний навчальний 
заклад "Вінницький

навчально-курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства”

20 17.02.2021 04/02 Договір про навчання

Комунальний професійно-технічний навчальний 
заклад "Вінницький

навчально-курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства"

21 03.03.2021 03/03/2021-ТП Про надання послуг технікою Міське комунальне підприємство 
"Аварійно-диспетчерська служба"

22 16.03.2021 б/н Про надання послуг (заміна сантехнічних мереж) Благодійний єврейський центр "Хасед Емуна"

23 01.04.2021 01/04/2021-Заб Договір підряду на аварійне та технічне а обслуговування МКП "Аварійно-диспетчерська 
служба"

24 08.04.2021 25 Договір на постачання товарів ФОП Морозова Віра Трохимівна

25 01.04.2021 156 Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна

26 01.04.2021 190 Договір про відшкодування витрат на утримання робочого місця ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні 
системи’"'

27 22.04.2021 ЦК-44 Договір поставки ФОП Клочковський Сергій Вадимович

28 28.04:2021 157 Про надання послуг з фарбування вапняними сумішами Міське комунальне підприємство 
"Аварійно-диспетчерська служба"

29 13.05.2021 02/05 Договір про навчання

Комунальний пррфесійнр-технічний навчальний 
заклад "Вінницький

навчально-курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства"

ЗО 01.06.2021 160 Договір про надання послуг (покіс трави на прибудинкових територіях) Іваяник Микола Васильович

31 01.06.2021 161 Договір про надання послуг (покіс трави на прибудинкових територіях) ФОП Лавренчук Дмитро Борисович

32 23.06.2021 317 Договір про проведення незалежної оцінки ФОП Могозіна Оксана Леонідівна

33 30.06.2021 9 Договір про надання послуг з проведення експертного обстеження ліфтів ТОВ "Рембудмонтаж-ВВС"

34 01.07.2021 161 Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна

35 13.07.2021 40/07/21/162 Договір про надання послуг з перенвіркитехнічного станк КТЗ ТОВ "УКРПРОДЛОГІСТИКА”

36 22.07.2021 13/54-21/163 Договір на виконання робіт (послуг) ТОВ "АСПО ЛТД”



37 22.07,2021 ' 907/164 Договір про незалежну оцінку вбудованих приміщень заг.площею 25кв.м. (прим. №145:№1-№6) першого 
поверху будинку по вул.Келецікій,83

Субєкт оціночної діяльності -ФОП Арашин Олександр 
Леонідович

38 22.07.2021 б/н//165 Угода на постачання товарів 
(плівка ПЕТ)

ФОП Морозова Віра Трохимівна

39 4
р. *01.08.2021 01/08/21/166 Договір про надання послуг ФОП Миронюк Анатолій Андрійович

40 01.09.2021 12 Договір купівлі-продажу товарів (сіль) ТОВ "ПАРТНЕР-ПЛЮС"

41 01.09.2021 С-64 Договір про право використання програмного забезпечення ФОП "ЖИТЛО-СОФТ"

42 02.09.2021 153/167 Договір надання послуг ФОП Іващенко В.А.

43 08.09.2021 300168092 Договір про виконання робіт AT "Вінницяобленерго" СО "Вінницькі міські 
елекричні мережі"

44 01.10.2021 01/10/168 Договір пронавчання

Комунальний професійно-технічний навчальний 
заклад "Вінницький

навчально-курсовий комбінат житлово-комунального 
господарства"

45 01.10.2021 169 Цивільно-правовий договір (щоденний медичний огляд стану здоровя водіїв, трактористів) Безсмертна Галина Федорівна

46 01.10.2021 66-01-10-21 н/п Договір про надання послуг (відеоспостерення випуску каналізаційних мереж) ТОВ "Житлово-експлуатаційне об’єднання"

47 01.10.2021 170
Договір з доступу (надання права користування технічними поверхами, стінами для розміщення 

телекомунікаційного обладнання, компанія ЕВЕРЕСТ)
ТОВ "ХОНГОР"

48 1& 10.2021 . 24 Договір на відновлення асфальтобетонного покриття в місцях проведення розкопок по вул.Келецька,104 ТОВ "Магістраль"

49 18.10.2021 9430 Договір про надання послуг (Розпломбування,пломбування лічильника) К П " Вінницяоблводоканал"

50 25.10.2021 48/21 Договір на виконання проектної документації ("Капітальний ремонт пасажирського ліфта житлового 
будинку за адресою вул.Келецька,124)

ФОП Боднік Ірина Вікторвна

51 25.10.2021 49/21
Договір на виконання проектної документації ("Капітальний ремонт вантажопасажирського ліфта 

• *; житлового будинку за адресою вулДСелецька,124)
ФОП Боднік Ірина Вікторвна

52 25.10.2021 б/н Договір про утилізацію списаного комтотерного устаткування та іншого обладнання ТОВ "Пром Тех Утиль"

53 01.11.2021 173 Договір підряду на виконання комплексу робіт по проведенню поточного ремонту мереж холодного та 
гарячого водопостачання у підвальних приміщеннях

ПП "Діброва Т А"

54 01.11.2021 б/н Договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів у житлових будинках, які знаходяться на 
обслуговуванні замовника

ТОВ "Рембудмонтаж-ЛІФТ"

55 01.11.2021 171
Договір про надання послуг по вологому прибиранню кабін ліфтів у будинках м.Вінниці, які перебувають 

на обслуговуванні МКП "УК "Житло-Гарант""
МКП "УК "Житло-Гарант””

56 04.11 2021 300179186 Договір про виконання робіт /надання послуг (для юридичних осіб) щодо перевірки системи вмикання
засобу обліку

Акцірнерне товариство "Вінницяобленерго", 
структурна одиниця "Вінницькі міські електричні 

мережі" акціонерного товариства

57 10.11.2021 172 Договір про надання послуг (прибирання снігу) Замовник; ОСББ "Вишенька-Комфорт"

58 17.11.2021р. 10771512 Угода про надання послуг рухомого (мобільного) звязку (тел.№067-837-36-98, вул.Ващука,14) ПАТ "Київстар”

59 17.11.2021 10771480 Угода про надання послуг рухомого (мобільного) звязку (тел.№067-837-26«99, вул.Келецька,124) ПАТ "Київстар"

60 22.11.2021р. 22/11/2021-1 Договір на проведення експертної оцінки ФОП -Довбня Максим Юрійович

61 01.12.2021 №12 Договір поставки ПІІ"Вінколор"

62 03.12.2021 б/н Угода на постачання товарів (плівка ПЕТ) ФОП Морозова Віра Трохимівна

63 06.12.2021 11 Договір підряду на аварійне та технічне а обслуговування
Вінницьке міське комунальне підприємство 

"Вінницяміськліфт"

64 07.12.2022 405 Договір на проведення незалежної оцінки Субєкт оціночної діяльності ТОВ "ВІНЕКС"

65 15.12.2021 б/н Договір про надання послуг КУП "ЕкоВін" .

66 15 12.2021 300187136 Договір про виконання робіт/надання послуг (для юридичних осіб)- позачергова повірка засобів обліку
Акціонерне товариство "Вінницяобленерго", 

структурна одиниця "Вінницькі міські електричне 
мережі" Акціонерного товариства

67 30.12.2021 4-вд Договір про надання послуг з чищення печей і димарів (технічне обслуговування джимовентиляційних 
каналів у житлових будинках, які перебувають на обслуговуванні МКП "УК "Житло-Гарант""

Вінницьке міське комунальне підприємство 
"Вінницяміськліфт"

68 31.12.2021 112 Договір на повне технічне обслуговування ліфтів та диспетчерських систем в житлових будинках, які 
знаходяться на обслуговуванні замовника

Вінницьке міське комунальне підприємство 
"Вінницяміськліфт"



69 31.12.2021 174
Договір про надання послуг по вологому прибиранню кабін ліфтів у будинках м.вінниці, які перебувають 

на обслуговуванні МКП "УК "Житло-Гарант""
МКП "УК "Житло-Гарант""

70 31.12.2021 175 Договір про надання послуг (прибирання снігу) МКП "УК "Житло-Гарант""

71 j A *’ 31.12.2021 176 Договір про спільне використання електричних мереж будинку №54 по вул.А.Первозванного
Вінницьке міське комунальне підприємство 

"Вінницяміськліфт"


