
                                         
 

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  24.12.2015 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 № 7 від 23.09.2015 року з ФОП Левченком С.М. на купівлю бойлера, сума 3 608,00 
грн.; 
- договір № 97 від 23.09.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту тротуару 
по вул.Матросова, сума 86 748,00 грн.; 
- договір № 98 від 23.09.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту покриття 
тротуарів вулиць Ватутіна, Червоноармійської, Робітничої та туп.Робітничої, сума 69 146,00 
грн.; 
- договір № 99 23.09.2015 року з ПП «Океан» на проведення поточного ремонту тротуару по 
вул.Проектній, сума 49 456,00 грн.; 
- договір № 102 від 25.09.2015 року з ФОП Слюсаревською Ю.О. на надання готельних 
послуг, сума 2 917,00 грн.; 
- договір № 86 від 25.09.2015 року з ФОП Постранською  Г.І. на надання послуг з організації 
та проведенні концертних заходів, сума 6 500,00 грн.; 
- договір № 104 від 05.10.2015 року з МГО «Спорт» на надання послуг по харчуванню та 
перевезенню міжнародної делегації, сума 7 083,00 грн.; 
- договір № 103 від 08.10.2015 року з ФОП Слєсарєвим В.Л. на постачання автозапчастин, 
сума 4 000,00 грн.; 
- договір № 107 від 08.10.2015 року з  ФОП Щуровою Н.В. на купівлю картин, сума 520,00 
грн.; 
- договір № 105 від 26.10.2015 року з Михайлецем А.М. на купівлю дерев’яної скульптури 
«Ключ від серця», сума 4 800,00 грн.;  
- договір № 109 від 26.10.2015 року з  ФОП Овчаренко М.Ю.  на купівлю скатертин, тасьми, 
байки та ін., сума 3 500,05 грн.; 
- договір № 110 від 26.10.2015 року з  ФОП Рек О.С. на купівлю системного блоку, сума 
2000,00 грн.; 
- договір № 111 від 26.10.2015 року з  ТОВ «Біном-Груп» на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул.Матросова,12б, сума 2 000,00 грн.; 
- договір № 112 від 03.11.2015 року з  ПП «Океан» на проведення поточного ремонту проїзду 
дороги від   вул.Комсомольської до ДНЗ «Малятко», сума 172 304,00 грн.; 
- договір № 113 від 03.11.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі 
здійснення технічного нагляду по поточному ремонту проїзду дороги від   
вул.Комсомольської до ДНЗ «Малятко», сума 3 101,47 грн.; 
- договір № 115 від 04.11.2015 року з ТОВ «В.М.»  на постачання тонерів, сума 866,16 грн.; 



- договір № 116 від 05.11.2015 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання 
молочної продукції, сума 40 000,00 грн.; 
- договір № 117 від 20.11.2015 року з ТОВ «Біном-Груп» по наданню послуг з виготовлення 
технічної документації на земельну ділянку по вул.Червоноармійській, 9б, сума 2 000,00 
грн.; 
- договір № 118 від 20.11.2015 року з ФОП Молодухою Л.М. на постачання призів, цукерок, 
подарункових наборів та ін.,  сума 15 877,70 грн.; 
- договір № 520-ЕГО від 25.11.2015 року з  ТОВ «Біном-Груп» на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул.П.Мирного,7з, сума 1 000,00 грн.; 
- договір № 22 від 20.11.2015 року з Полтавським обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій на надання послуг з питань 
підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель за державні кошти, сума 1 700,00 грн.; 
- договір № 7 від 25.11.2015 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення, сума 9 225,47 грн.; 
- договір № 121 від 01.12.2015 року з ФОП Воробйовим І.С. на постачання новорічних 
подарунків, сума  3 705,00 грн.; 
- договір № 22 від 01.12.2015 року з ТОВ ВКП «ЕСКО»  на купівлю снігоприбирача, сума   
53 999,00 грн.;  
- договір № 20 від 03.12.2015 року з ТОВ «Сімон» на випуск друкованої продукції, сума         
8 530,00 грн.;  
- договір № 123 від 15.12.2015 року з ТОВ «Біном-Груп» по наданню послуг з виготовлення 
технічної документації на земельну ділянку по вул.Матросова,26а, сума 2 000,00 грн.; 
- договір № 151216-3-3 від 16.12.2015 року з ТОВ «О-2» на постачання засобу 
криптографічного захисту інформації, сума 4 750,00 грн.; 
- договір № 83 від 15.12.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі здійснення 
технічного нагляду по об’єкту містобудування «Капітальний ремонт віконних блоків в  ДНЗ 
«Теремок», сума 1 149,25 грн.; 
-  договір № 84 від 15.12.2015 року з ФОП Маляренком О.І. по наданню послуг зі здійснення 
технічного нагляду по об’єкту будівництва «Реконструкція благоустрою частини вулиць 
Матросова, Леніна та Комсомольської в м.Червонозаводське», сума 7 346,22 грн.; 
-  договір № 85 від 15.12.2015 року з ФОП Коротенком О.Б. по наданню послуг зі здійснення 
авторського нагляду за об’єктом будівництва «Реконструкція благоустрою частини вулиць 
Матросова, Леніна та Комсомольської в м.Червонозаводське», сума 8 292,92 грн.; 
- договір № 124 від 17.12.2015 року з КП «Лохвиця Друк» на купівлю канцелярських книг, 
сума  314,00 грн. 
 
 
 
 Міський голова        В. Сидоренко 
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