
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  22.12.2017 р. № 6 

 

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 № 310 від 12.10.2017 року з ФОП Стариком В.І на купівлю-продаж фарби, сума  

59,00 грн.; 

- договір № 311 від 23.10.2017 року з ФОП Совою  О.І. на купівлю-продаж медалей та 

кубків, сума  1 288,00 грн.; 

- договір № 386847 від 23.10.2017 року з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на купівлю-продаж 

лічильника електричного, сума  444,60 грн.; 

- договір № 312 від 09.10.2017 року з ФОП Левченком С.М. на купівлю-продаж швейної 

машини, сума  2 280,00 грн.; 

- договір № 17 від 12.10.2017 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул. Південній, туп. Робітничої та масиву «Гора» в              

м. Заводське, сума 143 020,27 грн.; 

- договір № 27/09 від 12.10.2017 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж перил 

металевих, сума 13 960,00 грн.; 

- договір № 28/09 від 12.10.2017 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж лавок 

паркових, сума 6 200,00 грн.; 

- договір № 313 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж кругів, сума 

90,00 грн.; 

- договір № 314 від 23.10.2017 року з  ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж волосіні до 

тримера, сума 80,50 грн.; 

- договір № 315 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж оливи, сума 

75,00 грн.; 

- договір № 316 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж болтів, гайок, 

шайб, анкерів, саморізів, сума 216,30 грн.; 

- договір № 317 від 23.10.2017  року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж валика 

фарбувального, сума 25,00 грн.; 

- договір № 318 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж рукавиць та 

навушників протишумових, сума 191,00 грн.; 

- договір № 319 від 23.10.2017 року з  ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж свердла та 

кельми, сума 70,00 грн.; 

- договір № 320 від 23.10.2017  року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж 

водоемульсійної фарби, розріджувача та грунтовки, сума 141,00 грн.; 

 



- договір № 321 від 19.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж вилки та 

кабеля, сума 188,00 грн.; 

- договір № 322 від 19.10.2017 року з  ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж наборів 

(фартух та косинка), сума 3 864,00 грн.; 

- договір № 323 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж клею, сума 

69,00 грн.; 

- договір № 324 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж 

електроізоляційної стрічки, сума 19,00 грн.; 

- договір № 325 від 23.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж вапна, сума 

13,00 грн.; 

- договір № 326 від 19.10.2017 року з  ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж вапна, сума 

598,00 грн.; 

- договір № 327 від 23.10.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж поршневих до 

бензокосарок, сума 5 400,00 грн.; 

- договір № 328 від 23.10.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж ланцюгів, 

сума 1 030,00 грн.; 

- договір № 329 від 23.10.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж стартера та 

ножів побідитових, сума 870,00 грн.; 

- договір № 330 від 19.10.2017 року з ФОП  Стариком В.І  на купівлю-продаж сокир з 

ручкою, сума 594,00 грн.; 

- договір № 331 від 19.10.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду за об’єктом «Реконструкція спорткомплексу по вул. Матросова, 15а в м. Заводське», 

сума  9 241,00 грн.; 

- договір № 09/241  від 19.10.2017 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 

авторського нагляду за об’єктом «Реконструкція спорткомплексу по вул. Матросова, 15а в  

м. Заводське», сума  3 605,00 грн.; 

- договір № ВМ548 від 11.10.2017 року з ТОВ «В.М.»  на заправку, ремонт, відновлення 

картриджів, ремонт та технічне обслуговування офісної техніки, сума  2 424,96 грн.; 

- договір № 332 від 19.10.2017 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума  

40 000,00 грн.; 

- договір № 333 від 09.10.2017 року з ТОВ «Комел»  на постачання валу первинної зарядки, 

валу магнітного тонера, сума  2 207,40 грн.; 

- договір № 41 від 17.10.2017 року з ПАТ «Полтавагаз»  на повірку лічильника природного 

газу ДНЗ «Малятко»,  сума  301,18 грн.; 

- договір № 334 від 23.10.2017 року з КП «Берегиня»  на купівлю-продаж ксероксного 

паперу, сума 9 900,00 грн.; 

- договір № 335 від 24.10.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж м’ясорубки, 

сума 19 100,00 грн.; 

- договір № 336 від 02.11.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж волосіні до 

тримера, сума 150,00 грн.; 

- договір № 337 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж фарби, сума 

259,00 грн.; 

- договір № 338 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж болтів, гайок, 

шпильок, сума 242,80 грн.; 

- договір № 339 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж розчинника та 

церезиту, сума 172,00 грн.; 

- договір № 340 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж оливи, сума 

146,00 грн.; 

- договір № 341 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж 

пульверизатора, сума 272,00 грн.; 

- договір № 342 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж рукавиць, 

сума 75,00 грн.; 

 



- договір № 343 від 07.11.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж фільтра для 

води, сума 92,00 грн.; 

- договір № 344 від 07.11.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж утеплювача для 

дверей, сума 940,00 грн.; 

- договір № 345 від 07.11.2017 року з  ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж сидіння для 

унітазу, сума 200,00 грн.; 

- договір № 346 від 07.11.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж клейонки, сума 

30,00 грн.; 

- договір № 347 від 07.11.2017 року з ФОП Стариком В.І  на купівлю-продаж тарілок, ложок, 

відер, чайників,сита та ін., сума 12 732,00 грн.; 

- договір № 348 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж крану 

газового, сума 67,00 грн.; 

- договір № 349 від 02.11.2017 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж кругів, сума 

24,00 грн.; 

- договір № 350 від 24.10.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж набору 

чохлів, сума 1 800,00 грн.; 

- договір № 351 від 24.10.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж 

лампочки та шрусу внутрішнього, сума 1 090,00 грн.; 

- договір № 352 від 24.10.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на купівлю-продаж ролика 

натяжного, ремня  ГРМ, ремня генератора, сальника, датчика, сума 2 820,00 грн.; 

- договір № 353 від 01.11.2017 року з ФОП Фещенко Т.Ю. на купівлю-продаж спортивного 

інвентаря, сума  25 000,00 грн.; 

- договір № 24/10 від 24.10.2017 року з ФОП Горшковою Н.В.  на перевезення  вантажів, 

сума  4 500,00 грн.; 

- договір № ДГ-М 000116 від 24.10.2017 року з ПП «ДМК-72 «Дитячий Світ»  на купівлю-

продаж ігрового обладнання,  сума 30 994,00 грн.; 

- договір № 24/10 від 26.10.2017 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж решіток 

металевих, сума 6 450,00 грн.; 

- договір № 354 від 02.11.2017 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж папок, паперу 

ксероксного, скотча, ножиць, кнопок, сума 262,00 грн.; 

- договір № 355 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по туп. Південному в     

м. Заводське», сума  1 046,53 грн.; 

- договір № 356 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по вул. Козацькій в         

м. Заводське», сума  1 977,18 грн.; 

- договір № 357 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт щебеневого покриття проїзду до масиву житлових 

будинків 59/7-59/9 в м. Заводське», сума  339,62 грн.; 

- договір № 358 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт щебеневого покриття дороги по вул. Ватутіна (в межах 

будинків 167-171) в м. Заводське», сума  564,60 грн.; 

- договір № 359 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по             

вул. Матросова в м. Заводське», сума  1818,17 грн.; 

- договір № 360 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт вимощення на території дитячого садка «Теремок» в  

м. Заводське», сума  238,41 грн.; 

- договір № 361 від 01.11.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Горянській в      

м. Заводське», сума  1 012,26 грн.; 

- договір № 18 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення капітального 

ремонту асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Матросова в м. Заводське», сума    

102 693,87 грн.; 



- договір № 19 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

вимощення на території дитячого садка «Теремок» в м. Заводське», сума  13 408,41 грн.; 

- договір № 20 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

щебеневого покриття дороги по вул. Ватутіна (в межах будинків 167-171) в м. Заводське», 

сума  31 861,58 грн.; 

- договір № 21 від 01.11.2017  року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

щебеневого покриття проїзду до масиву житлових будинків 59/7-59/9 в м. Заводське», сума  

19 163,88 грн.; 

- договір № 22 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

щебеневого покриття дороги по туп. Південному в м. Заводське», сума 59 057,00 грн.; 

- договір № 23 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

щебеневого покриття дороги по вул. Козацькій в м. Заводське», сума 111 586,61 грн.; 

- договір № 24 від 01.11.2017 року з ФОП Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття по вул. Горянській в м. Заводське», сума 56 945,79 грн.; 

- договір № 15 від 02.11.2017 року з ФОП Карпусем В.Т.  на постачання календарів-стойок, 

сума 2 700,00 грн.; 

- договір № 362 від 02.11.2017 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж стільців, сума  

25 340,00 грн.; 

- договір № 363 від 02.11.2017 року з ФОП Нагнойною Л.І.  на купівлю-продаж квітів, сума  

1 260,00 грн.; 

- договір № 30/18 від 02.11.2017 року з ПАТ «Полтавагаз»  на здійснення перевірки 

функціонування сигналізаторів загазованості, сума  1 427,83 грн.; 

- договір № 10/201 від 06.11.2017 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного 

комплексу  по вул. Матросова,15а в м. Заводське», сума  5 872,00 грн.; 

- договір № 464/ВТ/Е від 02.11.2017 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 

юридичних послуг, сума  3 000,00 грн.; 

- договір № 364 від 07.11.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж замка 

навісного та втулок до замків, сума  195,00 грн.; 

- договір № 116 від 09.11.2017 року з ПП «Універсал-2006»  на купівлю-продаж 

вогнегасників порошкових, вуглекислотних та багра пожежного, сума  2 777,00 грн.; 

- договір № 365 від 07.11.2017 року з Редакцією Лохвицької районної газети «Зоря»  на 

надання послуг по розміщенню оголошення,  сума  364,50 грн.; 

- договір № 366 від 09.11.2017 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума  

12 000,00 грн.; 

- договір № 74337 від 09.11.2017  року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 

проекту будівництва «Капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Матросова,15а в             

м. Заводське», сума  1 692,00 грн.; 

- договір № 367 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж тачки садової, 

сума  1 840,00 грн.; 

- договір № 368 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж рукавиць, сума  

154,00 грн.; 

- договір № 369 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж гайок, сума  

4,50 грн.; 

- договір № 370 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж арматури, сума  

29,00 грн.; 

- договір № 371 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж кабеля, сума  

11,00 грн.; 

- договір № 372 від 09.11.2017 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж папок, файлів, 

ножиць, кнопок, скоб, клею, ручок, перекидних календарів, сума  3 719,00 грн.; 

- договір № 373 від 09.11.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж маршового 

барабану, сума  3 450,00 грн.; 

- договір № 374 від 09.11.2017 року з ФОП Каробкою Г.Г. на купівлю-продаж прикрас 

ялинкових пінополістирольних з підсвічуванням, сума  6 400,00 грн.; 



- договір № 171109-1 від 27.11.2017 року з ФОП Примаком О.В. надання послуг по 

трансформуванню растрових зображень ортофотопланів та топографічних планів в систему 

координат МСК-53, сума 257,15 грн.; 

- договір № 04/10ЗН від 16.11.2017 року з ТОВ «Укргруппроект»  на виготовлення планів та 

креслеників архітектурних (План зонування території м. Заводське),  сума 159 795,00 грн.; 

- договір № 375 від 14.11.2017 року з ФОП Овсянніковою А.М. на постачання стойки 

передньої, опорних підшипників та стартера, сума 5 000,00 грн.; 

- договір № 14/11 від 15.11.2017 року з ТОВ «Амавір» на здійснення реконструкції даху ДНЗ 

«Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське, сума  525 337,00 грн.; 

- договір № 376 від 16.11.2017 року з ФОП Котенко Т.А.   на купівлю-продаж тканини, сума 

1 694,00 грн.; 

- договір № 13/11 від 20.11.2017 року з ФОП Інденко І.М. на купівлю-продаж дверей, сума 

19 500,00 грн.; 

- договір № 377 від 16.11.2017 року з ФОП Дяченко В.А.  на перевезення пасажирів, сума  4 

000,00 грн.; 

- договір № НІ-000-000 0088 від 20.11.2017 року з  ТОВ «НАФТЕКС ПЛЮС» на купівлю-

продаж електротехнічної продукції (гірлянди), сума 20 300,00 грн.; 

- договір № 272 від 21.11.2017 року з НВПП «Еко-ЦЕНТР»  на проведення атестації робочих 

місць в дитсадках, сума 6 000,00 грн.; 

- договір № 378 від 16.11.2017 року з ФОП Мельник Г.В.  на постачання лікарських засобів 

різних, сума 2 587,27 грн.; 

- договір № 379 від 13.11.2017 року з ТОВ «Комел» на постачання системних блоків, сума 23 

785,80 грн.; 

- договір № 16/11 від 23.11.2017 року з ТОВ «Амавір» на здійснення капітального ремонту 

спорткомплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське, сума 1 042 443,00 грн.; 

- договір № 380 від 23.11.2017 року з ТРК «АстрА»  на надання телевізійних послуг, сума 50 

000,00 грн.; 

- договір № 381 від 27.11.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж серветок для 

прибирання, сума 49,00 грн.; 

- договір № 382 від 27.11.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж змішувача, 

сума 120,00 грн.; 

- договір № 383 від 27.11.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж продукції для 

чищення, сума 43,00 грн.; 

- договір № 384 від 27.11.2017 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання сиру 

кисломолочного, сума 20 000,00 грн.; 

- договір № 386 від 04.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж вапна, сума 

790,00 грн.; 

- договір № БТГ 0000054 від 05.12.2017 року з ФОП Бойко Т.Г. на купівлю-продаж 

захищених носіїв особистих ключів, сума 2 085,00 грн.; 

- договір № 18  від 05.12.2017 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

дренажної системи міні футбольного майданчика по вул. Шкільній в м. Заводське,  сума 16 

262,55 грн.; 

- договір № 40 від 06.12.2017 року з ПП «Океан»  на здійснення капітального ремонту 

дороги по вул. Заводській в м. Заводське, сума 224 622,15 грн.; 

- договір № 387 від 06.12.2017 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Капітальний ремонту дороги по вул. Заводській в м. Заводське», сума     

4 188,45 грн.; 

- договір № 388 від 01.12.2017 року з ТОВ «Комел» на постачання маршрутизатора, сума  

3 742,26 грн.; 

- договір № 390 від 05.12.2017 року з ФОП Коротенком О.Б. на виготовлення кошторисної 

частини проекту об’єкту містобудування «Поточний ремонт зовнішньої тепломережі 

дитячого садка «Малятко», сума  1 026,00 грн.; 

- договір № 391 від 06.12.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж мастильних 

матеріалів, сума  80,00 грн.; 



- договір № 392 від 06.12.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж фільтрів 

бензинових та повітряних, сума  190,00 грн.; 

- договір № 393 від 06.12.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж ланцюгів, 

сума  300,00 грн.; 

- договір № 394 від 06.12.2017 року з ФОП Мотренко Т.А. на купівлю-продаж свічки, 

прокладки, сальника, поршневих до бензокосарок, сума  1 090,00 грн.; 

- договір № 395 від 05.12.2017 року з ПАТ «Укрпошта»  на здійснення передплати 

періодичних видань, сума  18 119,80 грн.; 

- договір № 396 від 08.12.2017 року з ФОП Головком А.О.  на надання послуг з розробки 

програмного забезпечення, сума  675,00 грн.; 

- договір № 397 від 08.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж скоб,  сума  

6,00 грн.; 

- договір № 398 від 08.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж розеток, вилок 

електричних,  сума 99,00 грн.; 

- договір № 399 від 08.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж кабеля,  сума  

429,00 грн.; 

- договір № 400 від 08.12.2017 року з ФОП  Нагнойною Л.І.  на купівлю-продаж квітів, сума  

1 055,00 грн.; 

- договір № 109 від 11.12.2017 року з ДП «Пирятинське лісове господарство»  на купівлю-

продаж ялинок новорічних, сума 1 092,00 грн.; 

- договір № АН12/53 від 14.12.2017 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 

авторського нагляду на об’єкті «Капітальний ремонт спортивного комплексу по вул. 

Матросова,15а в м. Заводське», сума  4 617,00 грн.; 

- договір № 12/54 від 11.12.2017 року з  ФОП Михайловським О.Г. на постачання таблички 

фасадної, сума 188,00 грн.; 

- договір № 401 від 14.12.2017 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж матраців для 

ДНЗ «Малятко», сума 21 163,00 грн.; 

- договір № 402 від 14.12.2017 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж наматрацників 

для ДНЗ «Малятко», сума 13 685,00 грн.; 

- договір № 405 від 14.12.2017 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж модульних меблів, 

сума 62 160,00 грн.; 

- договір № 406 від 14.12.2017 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж ліжок, шаф для 

одягу, шаф для роздягання, сума 145 561,00 грн.; 

- договір № 407 від 14.12.2017 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж пеналів, 

мобільних тумб, сума 8 212,00 грн.; 

- договір № 408 від 14.12.2017 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж столів, шафи для 

книг, сума 106 220,00 грн.; 

- договір № 409 від 14.12.2017 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж лавок, сума           

1 340,00 грн.; 

- договір № 12/107 від 14.12.2017 року з ФОП Михайловським О.Г. на купівлю-продаж 

покажчика вуличного, сума  621,00 грн.; 

- договір № 12/94  від 14.12.2017 року з ФОП Михайловським О.Г. на купівлю-продаж 

таймерів добових, сума  6 900,00 грн.; 

- договір № 12/103 від 14.12.2017 року з ПВКП «Енергосервіс –М» на здійснення поточного 

ремонту вузла обліку електроенергії нежитлового приміщення по вул. Матросова,12 в          

м. Заводське, сума  1 697,00 грн.; 

- договір № 410 від 14.12.2017 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж електричних 

плит, холодильника, морозильної камери, бойлера, м’ясорубки та музичного центру,  сума 

88 900,00 грн.; 

- договір № 411 від 14.12.2017 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду  

на об’єкті «Реконструкція даху ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське» , сума        

9 347,00 грн.; 

- договір № 412 від 14.12.2017 року з ТОВ «Комел»  на постачання комплектуючих, сума      

8 154,54 грн.; 



- договір № 413 від 18.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж засобів для 

чищення, саморізів, фарби, віників,  швабр та ін., сума 4 638,30 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- договір № 414 від 18.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж 

кип’ятильників, сума 100,00 грн.; 

- договір № 415 від 18.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж клейонки, сума 

72,00 грн.; 

- договір № 416 від 18.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж ланцюгів, 

шини, бензопили, сума 3 289,00 грн.; 

- договір № 417 від 18.09.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж щіток,  

батарейок, вішалок-плічок, поліетиленових мішків, сума 485,00 грн.; 

- договір № 418 від 20.12.2017 року з ФОП Хазаном П.М.  на купівлю-продаж медалей та 

кубків, сума 1 828,00 грн.; 

- договір № 419 від 20.12.2017 року з  ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного 

нагляду на об’єкті «Капітальний ремонт спорткомплексу (внутрішні електромережі) по    

вул. Матросова,15а в м. Заводське»,  сума 2 018,28 грн.; 

- договір № 12/111 від 20.12.2017 року з ПВКП «Енергосервіс» на здійснення капітального 

ремонту спорткомплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське (внутрішні електромережі), 

сума 110 056,00 грн.; 

- договір № 420 від 20.12.2017 року з ФОП Коротенком О.Б. на здійснення авторського 

нагляду за об’єктом «Реконструкція даху ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське», 

сума  2 476,00 грн.; 

- договір № 421 від 20.12.2017 року з ФОП Коротенком О.Б. на виготовлення проектно-

кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проекту об’єкту 

містобудування «Капітальний ремонт МБК №2 по вул. Жукова,1 в м. Заводське», сума        

41 499,40 грн.; 

- договір № 422 від 18.12.2017 року з ПОКВКП «Полтавапаливо»  на купівлю-продаж 

вугілля, сума  40 000,00 грн.; 

- договір № ИНА001913 від 20.12.2017 року з ТОВ «Інтелект-А»  на надання послуг по 

обслуговуванню програмного забезпечення, сума 3 996,00 грн.; 

- договір № 423 від 20.12.2017 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж ламп 

електричних, сума  408,00 грн.; 

- договір № 424 від 20.12.2017 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

за об’єктом «Капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Матросова,15а, м. Заводське», 

сума 15 391,00 грн.; 

- договір № 15/12 від 20.12.2017 року з  ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж ковдр, 

рушників та постільної білизни, сума 52 980,00 грн. 

 

 

 

 

          Міський голова        В. Сидоренко 


