
                                         
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  26.04.2016 р. № 3 
 
Про затвердження договорів. 
 

Керуючись пунктом 43 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 
Вирішили: Затвердити договори, укладені міським головою, а саме: 
- договір № 021-З від 18.01.2016 року з ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ-ЗБУТ»  на постачання 

природного газу, сума 818 740,00 грн.; 
- договір № 103/Z/1 від 18.01.2016 року з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 

постачання електричної енергії, сума 495 000,00 грн.; 
- договір № 267тр від 18.01.2016 року з ТОВ «Надежда Ритейл» на купівлю-продаж 

нафтопродуктів, сума  15 000,0 0 грн.; 
- договір № 1 від 20.01.2016 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення 

турнірів з настільного тенісу, міні-футболу на кубок міського голови, сума 5 000,00 грн.; 
- договір № 2 від 20.01.2016 року з ГО «Боксерський клуб «Алекс» на організацію та 

участь у боксерських змаганнях, сума 30 000,00 грн.; 
- договір № 4 від 20.01.2016 року з МГО «Правопорядок» на надання послуг по 

охороні громадського порядку та збереження комунальної власності, сума 40 000,00 грн.; 
- договір № 5 від 20.01.2016 року з ТРК «Астра» на надання послуг по зйомці 

репортажів сесій, прямі ефіри та ін., сума 70 000,00 грн.; 
- договір № 6 від 20.01.2016 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення 

футбольних матчів міської футбольної команди «Харчовик», сума 150 000,00 грн.; 
- договір № 7 від 20.01.2016 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення 

змагань серед спортсменів інвалідів, спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-
карате, баскетболістів, волейболістів, сума 60 000,00 грн.; 

- договір № 8 від 25.01.2016 року з ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» на 
постачання хлібобулочних продуктів, сума 60 000,00 грн.;  

- договір № 9 від 27.01.2016 року з ФОП Воробйовим І.С. на постачання продуктів 
харчування, сума 180 000,00 грн.; 

- договір № 11 від 27.01.2016 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів 
харчування, сума 26 805,00 грн.; 

- договір № 12 від 27.01.2016 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання 
молочних продуктів, сума 200 000,00 грн.; 

- договір № 4/2016 від 03.02.2016 року з ПП «Океан» на надання послуг щодо 
механічного очищення доріг від снігу, сума 70 000,00 грн.; 

- договір № ВМ170 від 01.02.2016 року з ТОВ «В.М.» на постачання матеріалів до 
оргтехніки, принтери та ін., сума 6 000,00 грн.; 

- договір № 14 від 03.02.2016 року з ФОП Карацюбою О.В. на постачання 
канцтоварів, сума 12 000,00 грн.; 



- договір № 351 від 03.02.2016 року з ВАОМС «Асоціація міст України» на сплату 
членських внесків, сума 1 694,00 грн.; 

- договір № 31 від 03.02.2016 року з Виконавча дирекція Асоціації міст Полтавщини 
на сплату членських внесків, сума 1 694,00 грн.; 

- договір № ПИТ000540 від 04.02.2016 року з ТОВ «Інтелект-Т» на поставку 
комп’ютерної програми, сума 1 710,00 грн.; 

- договір № ИНЮ000711 від 05.02.2016 року з ТОВ «Інтелект-ЮГ» на надання послуг 
по програмному забезпеченню, сума 2 080,00 грн.; 

- договір № 16 від 16.02.2016 року з ФОП Овсянніковою А.М. на постачання 
автозапчастин,  сума 1 300,00 грн.; 

- договір № 18 від 16.02.2016 року з ФОП Різником С.В. на надання послуг по 
перевезенню, сума 5 600,00 грн.; 

- договір № 19 від 16.02.2016 року з ФОП Вертелецькою Р.П. на купівлю-продаж 
фарби, щіток, перчаток та ін., сума 12 000,00 грн.; 

- договір № 22 від 17.02.2016 року з ТОВ Видавництво «Миргород» на друкування 
інформаційної газети «Червонозаводський вісник», сума  21 600,00 грн.;  

- договір № 20 від 23.02.2016 року з редакцією газети «Зоря» на надання послуг по 
розміщенню оголошення, сума  340,00 грн.; 

- договір № 10 від 23.02.2016 року з ФОП Антоненко Л.І. на постачання круп та олії, 
сума 10 000,00 грн.; 

- договір № 17 від 24.02.2016 року з ФОП Сизовою Н.І. на купівлю-продаж бойлера, 
сума 2 439,00 грн.; 

- договір № 23 від 24.02.2016 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання 
опромінювача бактерицидного та лампи, сума 1 061,00 грн.; 

- договір № 21 від 02.03.2016 року з ФОП Рек О.С.  на купівлю-продаж монітора та 
комп’ютера, сума   3 000,00 грн.;  

- договір № 25 від 24.02.2016 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж крейди, 
вапна, щіток, цементу та ін., сума 19 453,20 грн.; 

-  договір № 26 від 02.03.2016 року з ФОП Дробоног О.І. на купівлю-продаж 
ковроліну, сума 13 680,00 грн.; 

-  договір № 1 від 02.03.2016 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного 
ремонту системи гарячого водопостачання в Червонозаводській АЗПСМ №1, сума 2 162,94 
грн.; 

-  договір № 2 від 02.03.2016 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного 
ремонту мережі вуличного освітлення в м.Червонозаводське, сума 54 573,67 грн.; 

- договір № 2402 від 10.03.2016 року з ФОП Данилейченко А.В. на купівлю-продаж 
телекомунікаційного обладнання, сума  6 401,45 грн.; 

- договір № 27 від 10.03.2016 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж 
телевізора, кронштейна, мікрофонів, сума  17 097,00 грн.; 

- договір № 325547 від 10.03.2016 року з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  на заміну  
2-х трифазних лічильників в ДНЗ «Теремок», сума  356,70 грн.; 

- договір № 28 від 10.03.2016 року з ФОП Ляхом М.Ф. на купівлю-продаж печаток, 
штампів, сума  5 865,00 грн.; 

- договір № СКП-14032016/15564209-1803 від 18.03.2016 року з ТОВ «Софткей-
Україна»  на купівлю-продаж програмного забезпечення, сума  10 827,10 грн.; 

- договір № 11/28 від 24.03.2016 року з ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ» на здійснення 
технічного обслуговування систем газопостачання, сума  2 654,64 грн.; 

- договір № ИНЮ000770 від 05.04.2016 року з ТОВ «Інтелект-ЮГ» на поставку 
комп’ютерної програми, сума  4 148,00 грн.; 

- договір № 30 від 05.04.2016 року з ФОП Коротенком О.Б. на виготовлення проектної 
документації об’єкту містобудування «Капітальне будівництво міні-футбольного 
майданчика по вул. Шкільній,1 в м.Червонозаводське», сума  10 000,00 грн.; 



- договір № 32 від 05.04.2016 року з МГО «Спорт» на проведення фестивалю-
конкурсу «Веселкові кольори», сума  25 000,00 грн.; 

- договір № 29 від 11.04.2016 року з ФОП Буряком О.М. на купівлю-продаж стінки, 
сума  6 924,00 грн.; 

- договір № 221048531/ДП від 11.04.2016 року з ДП «Національні інформаційні 
системи» на надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними 
реєстрами, сума  1 377,00 грн.; 

- договір № 35 від 11.04.2016 року з КП «Лохвиця друк» на купівлю-продаж адресних 
карток, карток реєстрації особи, сума  1 100,00 грн.; 

- договір № 33 від 12.04.2016 року з ПТУ №32 м.Червонозаводське на проведення 
поточного ремонту штучної водойми та паркану, сума  49 999,59 грн.; 

- договір № 2016/2 від 12.04.2016 року з ТОВ «Юстіна» на постачання світильників 
зовнішніх, сума  23 850,00 грн.; 

- договір № 37 від 12.04.2016 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж 
акордеону, сума  6 000,00 грн.; 

- договір № 04/134 від 19.04.2016 року з ФОП Михайловським О.Г. на постачання 
вуличних покажчиків, сума  10 312,50 грн.; 

- договір № 40 від 19.04.2016 року з УДППЗ «Укрпошта» на постачання поштових 
марок, конвертів, сума  2 000,00 грн. 
 
 
 

 Міський голова        В. Сидоренко 
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