
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  10.10.2017 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 № 233 від 17.07.2017 року з Лохвицькою районною газетою «Зоря»  на надання 

послуг по розміщенню оголошень,  сума  218,25 грн.; 

- договір № 234 від 17.07.2017 року з ФОП Стариком В.І на купівлю-продаж навушників та 

рукавиць, сума  511,00 грн.; 

- договір № 235 від 17.07.2017 року з ФОП Стариком В.І на купівлю-продаж свічок 

запалювання, сума  44,00 грн.; 

- договір № 236 від 17.07.2017 року з ФОП Стариком В.І на купівлю-продаж волосіні для 

тріммера, сума  50,00 грн.; 

- договір № 237 від 17.07.2017 року з ФОП Стариком В.І на купівлю-продаж оливи, сума  

375,00 грн.; 

- договір № 238 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж брусів, цементу 

та рейок, сума 446,00 грн.; 

- договір № 239 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж саморізів, сума 

150,00 грн.; 

- договір № 240 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж розчинника, 

сума 23,00 грн.; 

- договір № 241 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж свердл, гребки 

металевої, сума 59,00 грн.; 

- договір № 242 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж фарби, сума 

188,00 грн.; 

- договір № 243 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж продукції для 

чищення, сума 20,00 грн.; 

- договір № 245 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж батарейок, сума 

68,00 грн.; 

- договір № 246 від 17.07.2017 року ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж плівки, сума 

32,00 грн.; 

- договір № 244 від 17.07.2017 року з ФОП Ісіченком Л.О. на організацію та проведення 

концертного заходу, сума 8 000,00 грн.; 

- договір № 247 від 17.07.2017 року з ФОП Власенком А.М.  на купівлю-продаж шпалер та 

бордюр до шпалер, сума  1 475,00 грн.; 

 



- договір № 248  від 17.07.2017 року з ФОП Власенком А.М.  на купівлю-продаж клею, сума  

230,00 грн.; 

- договір № 249 від 17.07.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж цапфи 

поворотної в зборі з підшипником, сума  964,00 грн.; 

- договір № 250 від 17.07.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж подушки 

двигуна та подушки коробки передач, сума  624,00 грн.; 

- договір № 251 від 17.07.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж передніх 

та задніх гальмівних колодок, передніх гальмівних дисків, скоби та пальців супорта, сума  

2800,00 грн.; 

- договір № 232 від 20.07.2017 року з КП «Лохвиця друк»  на купівлю-продаж канцелярських 

виробів,  сума  1 170,00 грн.; 

- договір № 252 від 01.08.2017 року з ФОП Грабовою С.М.  на надання послуг по 

харчуванню, сума 20 000,00 грн.; 

- договір № ПО-21048513/ЗН/187 від 03.08.2017 року з ДП «Національні інформаційні 

системи» на купівлю-продаж захищених носіїв особистих ключів, сума  550,00 грн.; 

- договір № 255 від 09.08.2017 року з ФОП Цисем О.І.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації на об’єкт «Поточний ремонт підлоги в ДНЗ  «Малятко», сума  

850,00 грн.; 

- договір № 256 від 09.08.2017 року з ФОП Коротенком О.Б.  на отримання висновку 

експертизи проектно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція даху ДНЗ 

«Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське», сума  5 000,00 грн.; 

- договір № 257 від 09.08.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті  «Поточний  ремонт  тротуару  по вул. Мирній в м. Заводське», сума  

152,46 грн.; 

- договір № 258 від 09.08.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті  «Поточний  ремонт  асфальтобетонного  покриття  біля амбулаторії 

ЗПСМ №1 в м. Заводське», сума  592,61 грн.; 

- договір № 259 від 09.08.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзду біля будинку 

№13 по вул. Озерній в м. Заводське», сума  2 537,99 грн.; 

- договір № 43 від 09.08.2017 року з ФОП Ляшком М.А.  на проведення експертизи 

проектної   документації  по об’єкту  «Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Заводській   в 

м.  Заводське», сума  679,00 грн.; 

- договір № 42 від 09.08.2017 року з ФОП Ляшком М.А.  на проведення експертизи 

проектної  документації   по  об’єкту   «Капітальний  ремонт  дороги  по    вул. Сульській в 

м. Заводське», сума  4 553,00 грн.; 

- договір № 9 від 09.08.2017 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного  ремонту 

стелі ігрової та спальної кімнат ясельної групи ДНЗ «Теремок», сума  37 530,50 грн.; 

- договір № 26/07 від 09.08.2017 року з ТОВ «Амавір»  на здійснення поточного ремонту 

підлоги в приміщенні ДНЗ «Малятко», сума  34 301,00 грн.; 

- договір № 260 від 09.08.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду  на  об’єкті  «Поточний  ремонт   підлоги  в приміщенні ДНЗ «Малятко», сума  

614,32 грн.; 

- договір № 07/217 від 09.08.2017 року з ФОП Ляшком О.А.  на виготовлення проектно-

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  дороги по вул. Заводській в 

м. Заводське», сума  10 750,00 грн.; 

- договір № 08/2017 від 09.08.2017 року з ФОП Ляшком О.А.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.   Сульській  в 

м.  Заводське», сума  15 840,00 грн.; 

- договір № 253 від 10.08.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж продукції для 

чищення, сума  3 913,00 грн.; 



- договір № 10 від 16.08.2017 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, Озерній, Привокзальній в м. Заводське, сума  

65 332,91 грн.; 

- договір № 254 від 17.08.2017 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж паперу 

ксероксного, канцелярських книг, скріпок, кнопок,  сума  1 500,00 грн.; 

- договір № 261 від 17.08.2017 року з ФОП Трубніковим Ю.А.  на купівлю-продаж медалей, 

кубків, сума  1 165,00 грн.; 

- договір № 262 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж оливи, сума  

200,00 грн.; 

- договір № 263 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж запасних 

частин до бензокосарок, сума  1 600,00 грн.; 

- договір № 264 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж волосіні для 

тріммера, сума  600,00 грн.; 

- договір № 265 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж запасних 

частин до бензокосарок, сума  73,00 грн.; 

- договір № 266 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж оливи, сума  

222,00 грн.; 

- договір № 267 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж клею, сума  

25,00 грн.; 

- договір № 268 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж цементу, сума  

80,00 грн.; 

- договір № 269 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж рукавиць, 

сума  28,00 грн.; 

- договір № 270 від 17.08.2017 року з ФОП Мотренко Т.А.  на купівлю-продаж гребки 

металевої, сума  182,00 грн.; 

- договір № 271 від 16.08.2017 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на   об’єкті   «Поточний   ремонт  дорожнього   покриття  проїзду  біля  будинку    №5   по 

вул. Проектній в м. Заводське», сума 257,15 грн.; 

- договір № 274 від 22.08.2017 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж паперу 

ксероксного, канцелярських книг, зошитів, ручок, сума 1 500,00 грн.; 

- договір № 27/07 від 22.08.2017 року з Комунальним госпрозрахунковим проектно-

планувальним підприємством на виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 

інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького 

району Полтавської області», сума 50000,00 грн.; 

- договір № 11 від 22.08.2017 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

системи холодного, гарячого водопостачання та опалення в ДНЗ «Малятко» в м. Заводське, 

сума  8 326,09 грн.; 

- договір № 275 від 22.08.2017 року з ТОВ «Брік-М»  на постачання ігрових наборів («ДНЗ 

«Теремок»), сума 39 680,00 грн.; 

- договір № 08/175 від 28.08.2017 року з ФОП Михайловським О.Г. на постачання таблички 

фасадної, сума 1 058,00 грн.; 

- договір № 24/08 від 29.08.2017 року з ТОВ «Амавір» на здійснення реконструкції 

спортивного комплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське, сума  370 722,00 грн.; 

- договір № 282 від 29.08.2017 року з  ФОП Інденко І.М. на купівлю-продаж пандуса 

металевого, сума 36 650,00 грн.; 

- договір № 0908 від 07.09.2017 року з ФОП Данилейченком А.В.  на купівлю-продаж 

телекомунікаційного обладнання, сума 4 521,00 грн.; 

- договір № 17/07 від 07.09.2017 року з ФОП Русняком В.Б.  на купівлю-продаж туалетної 

кабіни, сума 47 300,00 грн.; 



- договір № 276 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж мультиварок, 

електричної духовки, планшета, сума 5 774,00 грн.; 

- договір № 277 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж оливи, сума 

300,00 грн.; 

- договір № 278 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж запасних 

частин до бензокосарок, сума 110,00 грн.; 

- договір № 279 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж рукавиць, сума  

77,00 грн.; 

- договір № 280 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж мітли, щіток, 

валиків, ванночки та кухонних наборів, сума 1 855,00 грн.;  

- договір № 281 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж фарби, сума 

917,00 грн.; 

- договір № 65 від 07.09.2017 року з ДП «Київська державна фабрика театрального 

реквізиту»  на купівлю-продаж сценічних костюмів, сума 26 750,00 грн.; 

- договір № 283  від 07.09.2017 року з ФОП Скідановою О.О. на купівлю-продаж сценічних 

костюмів,  сума 60 000,00 грн.; 

- договір № 285 від 07.09.2017 року з КТП «Берегиня»  купівлю-продаж паперу, скотча, 

гуаші, маркерів та ін., сума 366,00 грн.; 

- договір № 286 від 07.09.2017 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж ручок, олівців, 

паперу кольорового, картону кольорового, скотча, пластиліна, гуаші, акварелі та ін., сума 

1100,00 грн.; 

- договір № 288 від 07.09.2017 року з МГО «СПОРТ» на надання послуг по організації та 

проведенню спортивних та культурних заходів до Дня міста, сума  50 000,00 грн.; 

- договір № 08/251 від 07.09.2017 року з ПВКП «Енергосервіс» на здійснення реконструкції 

спортивного комплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське (електропостачання), сума  

74534,00 грн.; 

- договір № 11 від 07.09.2017 року з ФОП Карпусем В.Т. на виготовлення паперової та 

поліграфічної продукції (прапори), сума  7 750,00 грн.; 

- договір № 289 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж волосіні для 

тріммера, сума  52,50 грн.; 

- договір № 290 від 07.09.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж зварювального 

апарату та електродів, сума  2 376,00 грн.; 

- договір № 0007 від 07.09.2017 року з ФОП Полянською Н.І.  на надання послуг по 

організації та проведенню вогняної шоу-програми, сума  12 100,00 грн.; 

- договір № 291 від 07.09.2017 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж стенду, сума 

1275,00 грн.; 

- договір № 13 від 07.09.2017 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

водогону на масиві «Гора» в м. Заводське, сума  15 417,47 грн.; 

- договір № 14 від 07.09.2017 року з  КП «Комунсервіс» на здійснення реконструкції 

спортивного комплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське, сума 39 849,86 грн.; 

- договір № 45 від 13.09.2017 року з ТОВ «Гадячпроект»  на здійснення авторського нагляду 

за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дороги по вул. Заводській в м. Заводське», 

сума 1 500,00 грн.; 

- договір № 292  від 18.09.2017 року з Михайлецем А.М. на купівлю-продаж споруди 

«Вежа», сума  55 000,00 грн.; 

- договір № 293 від 18.09.2017 року з Михайлецем А.М. на купівлю-продаж споруди «Я 

люблю Заводське», сума  23 000,00 грн.; 

- договір № 294 від 13.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж 

деревоволокнистих плит,  сума 1 820,00 грн.; 

- договір № 552/09 від 18.09.2017 року з ФОП Котом Л.В. на купівлю-продаж дитячого 

ігрового обладнання,  сума 32 600,00 грн.; 



- договір № 298 від 18.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж продукції для 

чищення, сума  279,00 грн.; 

- договір № 299 від 18.09.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж 

водоемульсійної фарби, сума 37,50 грн.; 

- договір № 300 від 18.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж запаски на 

швабру та кухонної губки, сума 40,50 грн.; 

- договір № 301 від 19.09.2017 року з ФОП «Точка Маргарита Валентинівна»  на здійснення 

поточного ремонту комп’ютерної техніки, заправки картриджів, сума  900,00 грн.; 

- договір № 302 від 19.09.2017 року з  ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж водяного 

насосу,  сума 2 350,00 грн.; 

- договір № ДМК11/09/017 від 19.09.2017 року з ФОП Загоровською Н.Ю. на купівлю-

продаж дитячого ігрового обладнання, сума 33 206,00 грн.; 

- договір № 307 від 19.09.2017 року з ТОВ «Комел» на постачання цифрової фотокамери та 

штативу, сума  13 961,82 грн.; 

- договір № 308 від 19.09.2017 року з ТОВ «Комел» на постачання процесора, сума  5 918,58 

грн.; 

- договір № 309 від 19.09.2017 року з ТОВ «Комел» на постачання системної плати, модуля 

пам’яті, накопичувача, монітора, відеоплати, сума  9 760,58 грн.; 

- договір № 284 від 21.09.2017 року з ФОП Трубніковим Ю.А.  на купівлю-продаж медалей 

та кубку, сума 430,00 грн.; 

- договір № 305 від 25.09.2017 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума  

21 000,00 грн.; 

- договір № 306 від 25.09.2017 року з ФОП Шелестом О.П. на купівлю-продаж спортивного 

інвентаря, сума 29 000,00 грн.; 

- договір № 287 від 26.09.2017 року з  ФОП Моршна М.Ф. на надання послуг по перевезенню 

пасажирів згідно міської програми розвитку аматорського футболу в м. Заводське, сума 

10000,00 грн.; 

- договір № 15 від 26.09.2017 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

огорожі ДНЗ «Малятко», сума  99 576,84 грн. 

 

 

 

          Міський голова        В. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 


