
РЕЄСТР укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти 
Міського комунального підприємства "Управляючої компанії "Житло-Гарант” " за III квартал 2022р.

№
п/п

Дата
укладання

Номер
договору Предмет договору Найменування

виконавця

1 04.07.2022 №32 Цивільно-правовий договір (надання послуг по покосу трави) Іваник Микола Іванович

2
і  *■— _____

04.07.2022 №33 Цивільно-правовий договір (надання послуг по покосу трави) Муренко Павло Сергійович

3 08.07.2022 №103/0722.02РС Договір про надання послуги за напрямом "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи
будинків)" ТОВ "Сертифікаційний центр "СТАНДАРТ"

4 П.07.2022 №6/22 Договір підряду на виконання проектної документації (капітальний ремонт ліфта Келецька,81, 3
підїзд). ФОП Боднік Ірина Вікторівна

5 13.07.2022р. . №34 Договір про наданн япослуг (укладення стяжки ОСББ Келецька,П8) МКП "УК "Житло-Гарант"1'

6 20.07.2022 №35 Договір про відшкодування витрат (спільне використання електричних мереж будинку 54 
А.Первозванного) КП "АЕРОПОРТ ВІННИЦЯ"

7 20.07.2022 №36 Договір про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (дезінсекції) Фізична особа підприємець - Вознюк Руслан 
Володимирович

S 27.07.2022 №52-22-ТЗ Договір на створення науково-технічної продукції по технічному обстеженню Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІН - 
ГІД ІНЖИНІРИНГ"

9 01.07.2022
4

№37 Договір про надання послуг з прибирання контейнерних майданчиків Фізична особа підприємець - Поліщук Роман 
Васильович

10 30.08.2022 б/н Договір куплі-продажу (друк буклетів щодо правил поведінки під час воєнного стану та щодо 
енергозбереження) ТОВ "Редакція газети "Вінницька газету"

1І 01.09.2022 №38 Договір надання послуг з заправки та відновлення картриджів (технічне обслуговували яга ремонт 
офісної техніки)

Приватне виробничо-комерційне підприємство 
"Офорт"



Стан виконання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти 
Міського комунального підприємства "Управляючої компанії "Ж итло-Гарант""за ПІ квартал 2022р.

№
п/п

Дата
укладання

Номер
договору Предмет договору Найменування

виконавця
Срок дії 
договору Додаткові угода

1 04.07.2022 №32 Цивільно-правовий дрговір (надання послуг по покосу трави) Іваник Микола Іванович до 04.08.2022р.

2 04.07.2022 №33 Цивільно-правовий договір (надання послуг по покосу трави) Муренко Павло Сергійович до 04.08.2022р.

3 08.07.2022 №103/0722.02РС Договір про надання послуги за напрямом "Менеджер (управитель) 
житлового будинку (групи будинків)"

ТОВ "Сертифікаційний центр 
"СТАНДАРТ"

до повного виконання 
зобов'язань

4 11.07.2022 №6/22 * Договір підряду на виконання проектної документації (капітальний 
ремонт ліфта Келецька,81, 3 підїзд). ФОП Боднік Ірина Вікторівна 31.12.2022р.

5 13.07.2022р. . №34 Договір про наданн япослуг (укладення стяжки ОСББ Келецька, 118) МКП "УК "Житло-Гарант"" до повного виконання 
зобовязань

6 20.07.2022 №35 Договір про відшкодування витрат (спільне використання електричних 
мереж будинку 54 А.Первозванного) КП "АЕРОПОРТ ВІННИЦЯ" до 30.09.2022р.

7 20.07.2022 №36 Договір про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 
(дезінсекції)

Фізична особа підприємець - Вознюк 
Руслан Володимирович до 31.12.2022

8 27.07.2022 №52-22-ТЗ Договір на створення науково-технічної продукції по технічному 
обстеженню

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІН -ГІД 

ІНЖИНІРИНГ"
до 31.12.2022

9 01 07.2022 №37 Договір про надання послуг з прибирання контейнерних майданчиків Фізична особа підприємець - Поліщук 
Роман Васильович до 31.12.2022

10 30.08.2022 б/н Договір куплі-продажу (друк буклетів щодо правил поведінки під час 
воєнного стану та щодо енергозбереження)

ТОВ "Редакція газети "Вінницька 
газету" до 31.12.2022

11 01.09.2022 №38 Договір надання послуг з заправки та відновлення картриджів (технічне 
обслуговуванн ята ремонт офісної техніки)

Приватне виробничо-комерційне 
підприємство "Офорт" до 31.12.2022


