
ТОВ "Аудиторська фірма

Реєстр договорів ДП редакція газети "Урядовий кур'єр" за  2017 рік  

№ 
п\п Назва виконавця

Реквізити договорів
Предмет закупівлі за договором Сума 

(грн)
термін дії 
договору№ Дата

1 "Київенерго"                         
Публічне акціонерне товариство

Додаток № 1 до 
додаткової угоди від 

18.06.2012 до 
договору від 

27.12.2002р.№3009  
Додаткова угода 18.06.2012

Постачання електричної енергії щорічна 
пролонгація

Договір № 30-03009 27.12.2002
Додаткова угода 27.12.2013

2 "Київенерго"                         
Публічне акціонерне товариство

520300             
Додатки №№ 1, 3, 4, 

5, 6, 7,11 01.12.2002
Постачання теплової енергії щорічна 

пролонгація

3
Асоціація Товарної Нумерації 
України "ЄНАН-Україна"              
(ДжіЕс1 Україна)

№11574          
Додаткова Угода

 
29.01.2007 асоціованого членства Асоціації та 

право на участь у всесвітній системі 
нумерації ЕАN UCC

пролонгація 
(після сплати 

чергового річного 
разового членського

Повідомлення 
№0279_1

 

08.12.2011
 

внеску)

4
"Чиста вода" Товариство з 
обмеженою відповідальністю з 
іноземними інвестиціями

№ 23759                   11.01.2008 Постачання питної води щорічна 
пролонгація

Додаткова угода       
№ 1 21.02.2008

Додаткова угода № 
2 01.10.2013

№3
22.02.2011

надання консультаційних послуг з 
питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності



ТОВ Аудиторська фірма 5
"Украудит ХХІ" Додаток № 1 22.02.2011

узгодження договірної ціни за 
надання консультаційних послуг

2000,00 -
щомісячно

діє

Додаток № 2 01.07.2011
2000,00 - 
щомісячно

6
"Эволюшен Медиа"              
Общество с ограниченой 
ответственностью

№ РНL-130 
Приложение № 1 29.04.2010

послуги та достут до електронного 
ресурсу "Фотолента" діє

7  "Укртелеком"                      
Відкрите акціонерне товариство 2017740 15.06.2011 Надання телекомунікаційних послуг щорічна 

пролонгаціяДодаткова Угода 07.06.2011

8
 (УНІАН) ТОВ "Українське 
незалежне інформаційне агенство 
новин"

№ 3016/Д         01.02.2012

 надання інформаційних послуг

щорічна 
пролонгація

Додаток № 3 25.12.2012
Додаткова угода № 1 16.12.2014
Додаткова угода № 2 10.02.2015
Додаткова Угода № 3   16.02.2017

9 "Київжитлоспецексплуатація"       
Комунальне підприємство

№ 230-1 05.05.2015

оренда нерухомого майна 
(нежитлові приміщення, вул. 

Грушевського, 14/1)

05.05.2015-
03.05.2018

10
Товариство з додатковою 
відповідальністю "Страхове 
Товариство з додатковою 
відповідальністю "Глобус"

МЮ-16-С-01      № 
001091 13.05.2016

страхування майна                
(вул. Грушевського,14/1) 14.05.2016-

13.05.2017

Договори до укомлектування нової редакційної АТС:



11

 "Лайфселл" ТОВ
№ 205003199       

абонентська карта № 
205003199/1

 

12.11.2012 надання телекомунікаційних послуг діє

"Київстар"(ПрАТ"Київстар")   
Приватне акціонерне товариство

№ 734056 (4 угоди)
12.11.2012

надання послуг рухомого 
(мобільного) зв"язку діє 

"МТС Україна" ПрАТ 
(Vodafone) 295370463566/395370633842 

295370463566/395370633878 
295370463566/395370633793 
295370463566/395370633816 04.12.2013

Надання телекомунікаційних послуг

діє 

12  "Укртелеком" Публічне 
акціонерне товариство

Договір № K.U.-
2697 16.09.2010

щорічна 
пролонгація

Додаткова угода № 1 16.09.2010
надання послуг некомутованого 
доступу до мережі Інтернет

Додаткова Угода № 3    31.10.2012
надання послуг цифрової телефонії 
(ISDN PRI)

13 Фонд державного майна 
України

№ 193               
Акт оцінки нерухомого
майна Акт приймання-
передачі нерухомого 

майна 

 
 17.07.2014

оренда нерухомого майна 
(нежитлові приміщення) 
вул.Садова,1/14, площею 579,8 
кв.м.

17.07.2014-
17.06.2017

Додатковий 
договір № 206 09.07.2015

оренда нерухомого майна 
(нежитлові приміщення) 
вул.Садова,1/14, 5-й поверх, 
площею 453,7 кв.м.
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Товариство з додатковою 
відповідальністю "Страхове 
Товариство з додатковою 
відповідальністю "Глобус"

МЮ-16-С-01 № 
0001201

15.07.2016 страхування майна                    (вул. 
Садова,1/14)

28.07.2016-
27.07.2017

15
 "АВТО МЕТРОПОЛІС" 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю

№ 44-12/14-С
01.12.2014

Сервісне обслуговування та ремонт 
транспортного засобу діє

16
"КОМПАНІЯ "АМІКА" 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю

№ 10/15
16.03.2015

постачання програмного  продукту 
(ESET Endpoint Antivirus 1Y) 23200,00 діє

17
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Консалтингова 
компанія "СОФТКОМ"

№ Л3/01/1006

16.01.2015

продовження дії невиключної 
ліцензії на використання 
комп"ютерної програми системи 
інформаційно-правового 
забезпечення ЛІГА-ЗАКОН

31.12.2015         
(автоматично 
продовжується 
до закінчення 
оплаченого 
Абонентом 
строку дії 
ліцензії)

18 Печерський міст-Канцтовари" 
ТОВ

№ 5
04.04.2017

Купівля-продаж канцелярських, 
паперово-білових, господарських 
товарів та побутової хімії

щорічна 
пролонгація

19
 "ТЕХНАРІ БІЗНЕС" 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю

№ ВСr/110116-01

11.01.2016

роботи з діагностики, технічного 
обслуговування та ремонту 
обладнання

31.12.2016 
(пролонговуєть
ся на кожний 
наступний рік)

20
ТОВ "Бюджет-Софт"

№ 1102
13.07.2016

надання технічної підтримки 
Програмного забезпечення 45708,00

15.07.2016-
14.07.2017
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"Преса"                              
Державне підприємство по 
розповсюдженню періодичних 
видань 

№ 75 04.07.2016

Надання послуг з передплати та 
доставки періодичних видань 
загальнодержавної сфери 
розповсюдження

31.12.2017

22
"Укрінформ" Українське 
національне інформаційне 
агество 

№ 1124Ф/2017 15.12.2016 на використання фотографічних 
творів

31.12.2017

23
"Укрінформ" Українське 
національне інформаційне 
агество 

№ 1125П/2017 19.12.2065
послуги з постачання 
інформаційних продуктів 
(телепрограма)

31.12.2017

24
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА-
Поліграф"

ПД-82 26.12.2016
поліграфічні послуги з друку газети 

31.12.2017

25
"Укрпошта" Українське 
державне підприємство 
поштового зв"язку 

№ 8/6
02.01.2017

доставка поштових відправлень та 
періодичних видань 31.12.2017

26 ТОВ "Інформаційний центр 
"Електронні вісті" Договір № У770    

03.01.2017

надання резервного каналу для  
забезпеченню взаємодії вузла 
комп"ютерної мережі з  
комп"юрною мережею Internet

щорічна 
пролонгація

27

Товариство з додатковою 
відповідальністю "Страхове 
Товариство з додатковою 
відповідальністю "Глобус"

Поліс № АК/ № 
5392141 30.12.2016 обо"язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 

31.12.2016-
30.12.2017

28 ТОВ "АІС-СІТРОЕН-ЦЕНТР" № 10/03/17-1
10.03.2017

технічне обслуговування автомобіля 
Geely EMGRAND X7 (АА 1797 ОЕ)

31.12.2017



29
Товариство з додатковою 
відповідальністю "Агенство 
Союздрук"

№ 43/Г
20.12.2016

прийом та обробка друкованої 
Продукції для її подальшого 
продажу кінцевим споживачам 31.12.2017

30
Товариство з обмеженою 
відповідальністю " АЛЬЯНС 
ЕВОЛЮШН"

№ 10 25.01.2017
Бензин А-92 Energy, бензин А-95, 
Бензин А-95 Energy, дизпаливо 
Energy, газ

31.12.2017

31

"Преса"                              
Державне підприємство по 
розповсюдженню періодичних 
видань 

№ 75-Д 26.12.2016 про надання послуг по доставці 
тиражів періодичних видань у 2017 
році

31.12.2017

32 "ДОЗОР СЕРВІС" Товариство з 
обмеженою відповідальністю

№ П-
203/08/СОПО17    09.01.2017

Технічне обслуговування системи 
пожежної автоматики і охоронної 
сигналізації на об"єкті

 01.02.2017-
01.02.2018 
пролонгація

33  "Захід-Хост" Товариство з 
обмеженою відповідальністю №30217 03.01.2017 про надання послуг з розміщення 

програмно-інформаційного 
продукту (веб-сайту) 

до 31.12.2017                  
(дія договору продовжується 
автоматично за оплати за 
послуги на наступний 
розрахунковий період)

34

Управління адміністративних 
будинків Господарсько-
фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України

№ 10/17 03.01.2017 комунальні та експлуатаційні 
послуги з утримання орендованого 
нерухомого майна 496813,32

31.12.2017

35 ПП "Рост Верк"
№ 03/01-17 03.01.2017 послуги платного паркування 

автотранспортного засобу 31.12.2017



36 ТОВ "Компанія В.Є.К." № 220217 22.02.2017 заправка та відновлення картриджів 
до розмножувальних апаратів та 
принтерів, ремонт принтерів 50 000,00 31.12.2017

37
"АМ ІНТЕГРАТОР СОФТ" 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

№ АМС/12-2017п 09.03.2017
програмна продукція (ESET 
Endpoint Antivirus (D)) (70+10 
об"єктів) 30 763,20 31.12.2017

38
"Чєлєндж" Товариство з 
обмеженою відповідальністю № 010217 01.02.2017

 обслуговування та ремонт офісної 
техніки (копіювальні апарати 
TOSHIBA 2060Е і TOSHIBA 2060Е, 
Toshiba e-Studio 211)

31.12.2017 
пролонговуєть
ся

39 "Бюджет-Софт" Товариство з 
обмеженою відповідальністю

№ 38 03.03.2017 надання з Технічної підтримки 
Програмного забезпечення

06.03.2017-
05.03.2018
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