
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  12.07.2016 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 № ВМ548 від 20.04.2016 року з ТОВ «В.М.»  на проведення робіт з заправки, 
ремонту та відновлення картриджів,  сума 3 762,48 грн.; 
- договір № 38 від 25.04.2016 року з ФОП Данилейченком А.В. на купівлю-продаж 
телекомунікаційного обладнання, сума 12 075,00 грн.; 
- договір № 41 від 25.04.2016 року з ЦРА №116-філія ПОКП «Полтавафарм» на купівлю-
продаж медичних препаратів, сума 1 000,00 грн.; 
- договір № 4 від 05.05.2016 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту в 
ДНЗ «Теремок», сума 12 879,84 грн.; 
- договір № 43 від 05.05.2016 року з ФОП Ляхом М.Ф.  на купівлю-продаж штампу з 
оснащенням, сума 670,00 грн.; 
- договір № 44 від 05.05.2016 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж розчинників, 
відер, цементу, лопат та ін., сума 10 520,50 грн.; 
- договір № 2016/1 від 11.05.2016 року з ТОВ «Юстіна» на постачання стовпів чавунних та 
урн, сума 55 750,00 грн.; 
- договір № 46 від 11.05.2016 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж канцтоварів, сума 
8200,00 грн.;  
- договір № 47 від 11.05.2016 року з  ФОП Молодухою Л.М. на постачання призів, цукерок, 
подарункових наборів, сума 4 714,05 грн.; 
- договір № 8/2016 від 13.05.2016 року з  ПП «Океан» на облаштування дорожньої розмітки, 
сума 10 661,00 грн.; 
- договір № 05/05-2016 від 17.05.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт МБК №1», сума 2 
200,00 грн.; 
- договір № 50 від 18.05.2016 року з ФОП Сизовою Н.І. на купівлю-продаж панелі МДФ, 
плінтусів, цвяхів, саморізів та ін., сума 8 633,51 грн.; 
- договір № 51 від 18.05.2016 року з ФОП Климнюк О.С.  на постачання принтера та 
катриджа, сума 3 849,00 грн.; 
- договір № 3 від 19.05.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
доріг (щебеневе покриття) вул.Невського, Суворова, Калинової, сума 174 569,00 грн.; 
- договір № 04/137 від 24.05.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на виконання проектно-
вишукуваних робіт по реконструкції спорткомплексу по вул.Матросова,15а в м.Заводське, 
сума 27 272,00 грн.; 



- договір № 05/101 від 24.05.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на виготовлення 
кошторисної документації на капітальне будівництво основи міні-футбольного майданчика 
по вул.Шкільній, 1 в м.Заводське, сума 2 307,00 грн.; 
- договір № 4/05 від 24.05.2016 року з ТОВ «Амавір» на здійснення капітального ремонту 
МБК №1, сума 289 644,00 грн.; 
- договір № 49 від 24.05.2016 року з ФОП Сизовою Н.І. на купівлю- продаж чайників, сума 
3372,00 грн.; 
- договір № 6/2016 від 25.05.2016 року з ПП «Океан»  на капітальне будівництво основи міні-
футбольного майданчика по вул.Шкільній,1 в м.Заводське, сума 249 971,00 грн.; 
- договір № 000025 від 02.06.2016 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» на 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, 
сума 842,40 грн.; 
- договір № 000026 від 02.06.2016 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» на 
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, сума 367,20 грн.; 
- договір № 61201 від 02.06.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК» на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальне будівництво основи міні-футбольного майданчика по 
вул.Шкільній, 1 в м.Заводське,  сума 1 218,00 грн.; 
- договір № 7 від 08.06.2016 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 
вуличного освітлення в м.Заводське, сума 46 362,83 грн.; 
- договір № 54 від 15.06.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду за об’єктом будівництва «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі 
Червонозаводської міської ради, сума 665,51 грн.; 
- договір № 5 від 15.06.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
доріг (щебеневе покриття) вул.З.Космодем’янської, О.Кошового, ІІ-й пров.Дружби та 
Прорізної, сума 171 537,00 грн.;  
- договір № 27/5 від 16.06.2016 року з  ТОВ «Амавір» на здійснення поточного ремонту 
приміщень адмінбудівлі Червонозаводської міської ради, сума 41 988,00 грн.; 
- договір № 06/70 від 16.06.2016 року з  ПВКП «Енергосервіс-М» на проведення робіт з 
реконструкції благоустрою частини вулиць Леніна, Матросова, Комсомольської в 
м.Червонозаводське, сума 12 286,00 грн.; 
- договір № 08/06-2016 від 16.06.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації на об’єкт «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі 
Червонозаводської міської ради,  сума 1 100,00 грн.; 
- договір № 6 від 21.06.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
(щебеневе покриття) вул.Мічуріна, Б.Хмельницького, І-й пров.Дружби, сума  271 015,00 
грн.; 
- договір № 336/16П від 22.06.2016 року з ТОВ «Експертиза ЗО» на проведення експертизи 
кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт ДНЗ «Малятко», сума  1 098,00 
грн.; 
- договір № 09/06-2016 від 23.06.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на здійснення авторського 
нагляду за об’єктом «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі Червонозаводської міської 
ради», сума  113,00 грн.; 
- договір № 61514 від 23.06.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальний ремонт штучного покриття спортивного майданчика для 
міні-футболу по вул.Озерній в м.Заводське», сума  1 002,00 грн.; 
- договір № 39 06.07.2016 року з Комунальним госпрозрахунковим проектно-планувальним 
підприємством на виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва 
«Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком під центр надання адміністративних 
послуг по вул.Шкільній,13», сума 12 680,00 грн.; 
-  договір № П-06/142 від 06.07.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на виготовлення 
кошторисної документації «Капітальний ремонт штучного покриття спортивного 
майданчика для міні-футболу по вул.Озерній в м.Заводське», сума 2 568,00 грн.; 



- договір № 8 від 06.07.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
(щебеневе покриття) вул.Лугової та Правди, сума  259 714,00 грн.; 
- договір № 9 від 06.07.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
(щебеневе покриття) вул.Ватутіна (проїзд під дворами), сума  109 126,00 грн.; 
- договір № 10 від 06.07.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
(щебеневе покриття) вул.Молодіжної, Яблуневої, Матросова, Виноградної, сума  234 161,00 
грн.; 
- договір № 61650 від 06.07.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 
проекту будівництва «Реконструкція спорткомплексу по вул.Матросова,15а в м.Заводське», 
сума 969,60 грн.; 
- договір № 10 від 06.07.2016 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення в м.Заводське, сума 42 869,65 грн.; 
- договір № 57 від 07.07.2016 року з ФОП Недбай В.В.  на здійснення поточного ремонту 
двох волейбольних майданчиків по вул.Озерній та Шкільній, сума  60 898,00 грн.; 
- договір № 05/16-02 від 11.07.2016 року з ФОП Недбай В.В. на здійснення капітального 
ремонту штучного покриття спортивного майданчика для міні-футболу по вул.Озерній в 
м.Заводське, сума   403 601,00 грн.;  
 
 
 
 Міський голова        В. Сидоренко 
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