
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОКОВА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  22.12.2018 р. № 9 

 

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 № 126 від 13.11.2018 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж баскетбольних 

м’ячів,  сума 5 000,00 грн.; 

- договір № 128 від 13.11.2018 року з ФОП Клименко Н.В.  на купівлю-продаж саморізів, 

болтів, петель, рейок, полос металопрофільних, сума 443,00 грн.; 

- договір № 129 від 15.11.2018 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на постачання запасних 

частин до автомобіля, сума 16 000,00 грн.; 

- договір № 122 від 19.11.2018 року з ФОП Крицьким М.В. на купівлю-продаж бензотримерів,  

сума 26 958,00 грн.; 

- договір № 127 від 19.11.2018 року з ФОП Антоненко Л.І.  на постачання круп, сума 4 000,00 

грн.; 

- договір № 130 від 20.11.2018 року з Комунальним госпрозрахунковим проектно-

планувальним підприємством на здійснення авторського нагляду на об’єкті: «Впровадження 

енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення  по 

вулиці Садовій,2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового 

комплексу АЗПСМ №1  Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області», 

сума 18 452,00 грн.; 

- договір № 131 від 20.11.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті: «Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 

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

інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1  Заводської міської ради Лохвицького 

району Полтавської області»,  сума 44 010,00 грн.; 

- договір № 45 від 20.11.2018 року з ФОП Ляшком М.А. на виготовлення кошторисної 

документації по об’єкту «Удосконалення збору ТПВ в м.Заводське та сусідніх спільних 

громадах», сума 6 000,00 грн.; 

- договір № R-20-11/2018 від 20.11.2018 року з ТОВ «СВ МЕДІКАЛ» на купівлю-продаж 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, сума  1 750,38 грн.; 

- договір №132 від 22.11.2018 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж ручок, зошитів, 

календарів, файлів, папок, скрепок та ін., сума  13 340,00 грн.; 

- договір № 17 від 22.11.2018 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул.Зоряній, Шевченка, 1 пров.Садової в м.Заводське, сума  

45 395,25 грн.; 

 



- договір № R-23-11/2018 від 23.11.2018 року з ТОВ «СВ МЕДІКАЛ» на купівлю-продаж 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, сума  4 249,62 грн.; 

- договір №133 від 26.11.2018 року з  ФОП Коротенком О.Б.  на підготовку та отримання 

містобудівних умов для проектування, виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Будівництво водогону на масиві «Брисі» в м.Заводське», сума 155 000,00 грн.; 

- договір № 134 від 03.12.2018 року з Лисенком В.В. на купівлю-продаж торгівельного 

павільйону, сума 198 000,00 грн.; 

- договір № 135 від 03.12.2018 року з ТОВ Видавництво «Миргород»  на купівлю-продаж 

календарів, сума 2 500,00 грн.; 

- договір № 136 від 03.12.2018 року з ПАТ «Укрпошта»  на передплату періодичних видань, 

сума  25 760,42 грн.; 

- договір № ВМ961-18 від 03.12.2018 року з ТОВ «В.М.»  на постачання тонера, 

фотобарабанів, валів первинного заряду,  сума 3 880,86 грн.; 

- договір № 0185/ВТ/4 від 06.12.2018 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 

юридичних послуг, сума 3 300,00 грн.; 

- договір № ИНЗ000389 від 11.12.2018 року з ТОВ  «Інтелектсервіс»  на надання 

консультаційних послуг по експлуатації Програм комплексу «ISpro», сума  4 800,00 грн.; 

- договір № 138 від 06.12.2018 року з ФОП Ястребою Л.В.  на купівлю-продаж шпалер, сума  

430,80 грн.; 

- договір № 139 від 06.12.2018  року з ФОП Свинаренком О.М. на перевезення  пасажирів,  

сума  9 000,00 грн.; 

- договір № 11/292 від 06.12.2018 року з ПВКП «Енергосервіс М»  на здійснення проектно-

вишукувальних робіт по технічному переоснащенню мереж внутрішнього електропостачання 

нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул.Садовій,2а майнового комплексу АЗПСМ 

№1  Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області, сума  4 953,00 грн.; 

- договір № 142 від 10.12.2018 року з ПОКВКП «Полтавапаливо»  на купівлю-продаж вугілля, 

сума  50 000,00 грн.; 

- договір № 143  від 11.12.2018 року з  ПОКВКП «Полтавапаливо»  на надання послуг 

автомобільного транспорту для перевезення вугілля, сума 1 120,00 грн.; 

- договір № 110 від 11.12.2018 року з ДП «Пирятинське лісове господарство» на купівлю-

продаж ялинок новорічних, сума 2 160,00 грн.; 

- договір № 144  від 11.12.2018 року з  ФОП Фесенюк С.С.  на купівлю-продаж ялинкових 

прикрас, сума  12 510,00 грн.; 

- договір № 137 від 13.12.2018 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума  

1200,00 грн.; 

- договір № 145 від 13.12.2018 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума 

8000,00 грн.; 

- договір № 86407 від 14.12.2018 року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 

проекту будівництва «Технічне переоснащення мереж внутрішнього електропостачання 

нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул.Садовій,2а майнового комплексу АЗПСМ 

№1  Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області», сума  3 240,00 грн.; 

- договір № 149 від 14.12.2018 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума 

8000,00 грн.; 

- договір № 437384 від 17.12.2018 року з ПАТ «Полтаваобленерго»  на технічну перевірку 1-

фазної електроустановки Заводської міської ради, сума 397,07грн.; 

- договір № 141 від 18.12.2018 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж конфорок 

електричних та перемикачів, сума  5 640,00 грн.; 

- договір № 147 від 18.12.2018 з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів харчування, 

сума 3 500,00 грн.; 

- договір № 148 від 18.12.2018 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж файлів, ручок, 

ножиців, паперу та ін.,  сума  4 000,00 грн.; 

- договір № 150 від 18.12.2018 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж дитячих меблів та 

текстилю, сума  158 310,00 грн.; 



- договір № 151 від 18.12.2018 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж продуктів 

харчування,  сума 5 407,29 грн.; 

- договір № 152 від 19.12.2018 року з ФОП Стариком В.В.  на купівлю-продаж електричного 

та кухонного приладдя, сума  58 710,00 грн.; 

- договір № 153 від 19.12.2018 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж стола 

виробничого, сума 4 850,00 грн.; 

- договір № 0384/ВТ/Ч від 19.12.2018 року з ПП «Агентство Консалт» на надання юридичних 

послуг, сума 3 300,00 грн.; 

- договір № 1612 від 19.12.2018 року з ФОП Данилейченком А.В.  на налаштування мережі 

відеоспостереження, сума 12 000,00 грн.; 

- договір № 154 від 20.12.2018 року з ФОП Барабашем О.А.  на надання послуг навантажувача 

по очищенню доріг від снігу, сума 10 075,00 грн. 

 

 

                                Міський голова                                 В. Сидоренко 


