
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  23.12.2016 р. № 5 
 
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 № 12/12/16 від 13.12.2016 року з ДП «Лохвицький спиртовий комбінат»  на 
купівлю-продаж концертних костюмів, сума 18 460,37 грн.; 
договір № 120 від 15.12.2016 року з ТОВ «Комел» на постачання оргтехніки (для ДНЗ), сума  
79 348,80 грн.; 
- договір № 121 від 15.12.2016 року з ТОВ «Комел»  на постачання оргтехніки, сума 10 
149,60 грн.; 
- договір № 104 від 15.12.2016 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж  папок, 
календарів, швидкозшивачів, сума 2 860,00 грн.; 
- договір № 517/ВХ від 15.12.2016 року з ФОП Головком А.О. на надання послуг 
віртуального хостингу, сума 675,00 грн.; 
- договір № 106 від 15.12.2016 року з ФОП Рек О.С.  на купівлю-продаж гірлянд, сума 10 
050,50 грн.; 
- договір № 107 від 15.12.2016 року з ДП «Пирятинське лісове господарство»  на купівлю-
продаж  ялинок, сума  1 440,00 грн.; 
- договір № 8/12/2-П від 15.12.2016 року з ТОВ «Навігатор-Л» на постачання пожежних 
рукавів, сума 13 000,00 грн.; 
- договір № 108 від 19.12.2016 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж блокнотів, 
гірлянд, дощику, ручок та ін., сума  459,00 грн.; 
- договір № 109 від 19.12.2016 року з ФОП Олешком Є.І.  на купівлю-продаж лопат для 
снігу, сума 330,00 грн.; 
- договір № 110 від 19.12.2016 року з ФОП Шиліною Л.М.  на надання послуг трактора, сума 
900,00 грн.; 
- договір № 113 від 19.12.2016 року з ФОП  Рек О.С.  на надання послуг навантажувача по 
очищенню доріг від снігу, сума 8 750,00 грн.; 
- договір № 114 від 19.12.2016 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж плівки, 
паралону, вилок, ложок та ін., сума 291,50 грн.; 
- договір № 12/171 від 20.12.2016 року з  ФОП Михайловським О.Г. на постачання постерів 
повнокольорових  ламінованих, сума 4 123,00 грн.; 
- договір № 9 від 19.12.2016 року з Госпрозрахунковою групою архівного відділу Лохвицької 
РДА  на науково-технічне опрацювання документів, сума 9 374,00 грн.; 
 
 
 Міський голова        В. Сидоренко 
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