
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від  11.10.2016 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 № 11ю від 07.07.2016 року з ФОП Івахном С.Ю. на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок по вул.Ватутіна,1 та 
Жовтневій,6, сума 2 854,24 грн.; 
- договір № 8/07 від 13.07.2016 року з ТОВ «Амавір»  на здійснення поточного ремонту 
ганку ДНЗ «Теремок», сума  165 805,00 грн.; 
- договір № 55 від 18.07.2016 року з Панкратовим А.В.  на купівлю-продаж автобусної 
зупинки,  сума 10 000,00 грн.; 
- договір № 17 від 18.07.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 
доріг (щебеневе покриття) вул.Кирпоноса, Рикова, Сульської, сума 237 755,00 грн.; 
- договір № П-07/135 від 18.07.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на виготовлення 
кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садовій, сума 
2 441,00 грн.; 
- договір № П-07/137 від 18.07.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на виготовлення 
кошторисної документації по реконструкції водолікарні з гуртожитком під Центр надання 
адміністративних послуг, сума 2 582,00 грн.; 
- договір № 65 від 18.07.2016 року з  ФОП Сизовою Н.І. на купівлю-продаж пилососа, сума 2 
599,00 грн.; 
- договір № 9/07 від 18.07.2016 року з ТОВ «Амавір»  на здійснення поточного ремонту 
приміщення Заводського МБК №1, сума  69 420,00 грн.; 
- договір № 66від 20.07.2016 року з  ФОП Іваненком М.В. на купівлю-продаж трубки 
рентгенівської, сума 73 000,00 грн.; 
- договір № 59 від 20.07.2016 року з Михайлецем А.М. на купівлю-продаж двох пам’ятників, 
сума 100 000,00 грн.; 
- договір № 60 від 20.07.2016 року з Нагнойною Л.І. на купівлю-продаж квітів, сума 3 000,00 
грн.; 
- договір № 61 від 20.07.2016 року з Кожомою С.М. на купівлю-продаж квітів та товару, 
сума 3 000,00 грн.;  
- договір № 13/07-2016 від 22.07.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт ДНЗ «Малятко», 
сума 2 060,00 грн.; 



- договір № 11/07-2016 від 22.07.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації на об’єкт «Поточний ремонт ганку ДНЗ «Теремок» по 
вул.Озерній,9», сума 1 300,00 грн.; 
- договір № 14/07-2016 від 22.07.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт ДНЗ «Малятко», 
сума 4 130,00 грн.; 
- договір № 15/07-2016 від 22.07.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на здійснення авторського 
нагляду за об’єктом будівництва «Поточний  ремонт приміщень Заводського МБК №1», 
сума 154,00 грн.; 
- договір № 16/07-2016 від 22.07.2016 року з ФОП Власовою Н.В. на виготовлення 
кошторисної документації за об’єктом будівництва «Поточний ремонт приміщень 
Заводського МБК№1», сума 900,00 грн.; 
- договір № 67 від 22.07.2016 року з КП «Лохвиця друк»  на надання поліграфічних послуг 
(меню-вимога, меню-розгортка, довідка-рахунок та ін.), сума 580,00 грн.; 
- договір № 61925 від 22.07.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК» на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садовій в 
м.Заводське», сума 1 519,20 грн.;  
- договір № 18 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»   на здійснення поточного ремонту 
баскетбольного майданчика по вул.Шкільній, сума 170 947,00 грн.; 
- договір № 17 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Полтавської, Веселої, Проектної, П.Мирного та пр.Миру, сума 79 
223,00 грн.; 
- договір № 19 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
асфальто-бетонного покриття по вул.Матросова, сума 101 099,00 грн.; 
- договір № 20 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Шевченка, Гайової, Садової, Лісної, Сковороди, сума 51 576,00 
грн.; 
- договір № 21 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Козацької, Чехова, Абрикосової, Вишневої, сума 45 585,00 грн.; 
- договір № 16 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Щкільної, Якубовського, Мирної, Першотравневої та 
Ак.Пономаренка,  сума 69 913,00 грн.; 
- договір № 15 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Польової, Л.Українки, пров.Л.Українки та вул.Матросова, сума 81 
583,00 грн.; 
- договір № 14 від 26.07.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
дорожнього покриття вул.Озерної, Робітничої, Пушкіна, Чернишевського, сума 65 873,00 
грн.; 
- договір № 68 від 26.07.2016 року з  ФОП Німцем О.В. на здійснення реконструкції 
благоустрою частини вул.Матросова, Комсомольської, сума 73 430,18 грн.; 
- договір № 21/07 від 26.07.2016 року з  Комунальним госпрозрахунковим проектно-
планувальним підприємством на надання послуг з технічного нагляду за реконструкцією 
благоустрою частини вул.Матросова та Комсомольської, сума 1 306,16 грн.; 
- договір № 12 від 02.08.2016 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 
водогону по вул.Матросова,  сума 27 372,72 грн.; 
- договір № 69 від 04.08.2016 року з ПОКВКП «Полтавапаливо» на купівлю-продаж вугілля, 
сума  40 000,00 грн.; 
- договір № 08/22 від 05.08.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на виготовлення 
кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по 
вул.П.Мирного, сума  2 441,00 грн.; 



- договір № 08/23 від 05.08.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на виготовлення 
кошторисної документації по капітальному ремонту проїзду від вул.Матросоава до 
вул.Мирної, сума  2 441,00 грн.; 
- договір № 39 від 05.08.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на виготовлення кошторисної 
документації по капітальному ремонту спорткомплексу по вул.Матросова,15а, сума 5 641,00 
грн.; 
- договір № 07/16-01 від 05.08.2016 року з ФОП Недбаєм В.В. на постачання ворот 
футбольних з сітками, сума  30 000,00 грн.; 
-  договір № 70 від 08.08.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду зо об’єктом будівництва «Поточний ремонт ганку ДНЗ «Теремок» по 
вул.Озерній,9», сума 2 459,28 грн.; 
- договір № 72 від 10.08.2016 року з ФОП Овсянніковою А.М. на постачання автозапчастин, 
сума  5 160,00 грн.; 
- договір № 71 від 12.08.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду зо об’єктом будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка, 
Полтавської, Польової, Шкільної», сума  8 061,15 грн.; 
- договір № 14 від 12.08.2016 року з КП «Комунсервіс»  на проведення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення в м.Заводське, сума 16 870,20 грн.; 
- договір № 23 від 12.08.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
асфальтобетонного покриття на території ДНЗ «Малятко», сума 25 807,00 грн.; 
- договір № 22 від 12.08.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
асфальтобетонного покриття вул.Шкільної та Озерної, сума  31 729,00 грн.; 
- договір № С00020623 від 17.08.2016 року з ТОВ «Комел»  на постачання оргтехніки, сума  
28 159,120 грн.; 
- договір № 21 від 18.08.2016 року з ФОП Папеяном А.Г. на надання послуг по 
розрівнюванню земельної ділянки та вивезенню грунту на території ЗОШ №1 по 
вул.Шкільній,1, сума   14 607,54 грн.;  
- договір № 24/2016 від 18.08.2016 року з ПП «Океан»  на надання послуг по розрівнюванню 
грунтових доріг та планування узбіч автогрейдером, сума 6 658,00 грн.; 
- договір № 26 від 18.08.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
волейбольного майданчика по вул.Шкільній, сума 19 899,00 грн.; 
- договір № 25 від 18.08.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 
волейбольного майданчика по вул.Озерній, сума  20 745,00 грн.; 
- договір № 74 від 18.08.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду зо об’єктом будівництва «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 
території ДНЗ «Малятко» та ДНЗ «Теремок», сума  935,73 грн.; 
- договір № 103/S/1 від 25.08.2016 року з ПАТ «Полтаваобленерго»  на закупівлю 
електричної енергії, сума  190 000,00 грн.; 
- договір № 62357 від 25.08.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК» на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальний ремонт спорткомплексу по вул.Матросова,15 в 
м.Заводське», сума 1 530,00 грн.;  
- договір № 62390 від 25.08.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК» на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду з вул.Матросова до 
вул.Мирної в м.Заводське», сума 820,80 грн.;  
- договір № 62391 від 25.08.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК» на проведення експертизи 
проекту будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.П.Мирного в 
м.Заводське», сума 1 519,20 грн.; 
- договір № 76 від 01.09.2016 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж паперу, альбомів, 
канцелярських книг та ін., сума  1 000,00 грн.; 
- договір № 75 від 05.09.2016 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума  2 
750,00 грн.; 



- договір № 77 від 06.09.2016 року з ФОП Коротенком О.Б.  на здійснення авторського 
нагляду зо об’єктом будівництва «Капітальне будівництво міні-футбольного майданчика по 
вул.Шкільній,1», сума  5 000,00 грн.; 
- договір № 78 від 07.09.2016 року з МГО «Спорт»  на надання послуг по проведенню 
спортивних заходів до Дня міста, сума  12 000,00 грн.; 
- договір № 09/85 від 13.09.2016 року з ПВКП «Енерогосервіс-М»  на здійснення поточного 
ремонту вузлів системи електропостачання приміщення по вул.Матросова,12, сума  1 895,00 
грн.; 
- договір № 09/89 від 13.09.2016 року з ФОП Михайловським О.Г.  на купівлю стенду 
інформаційного,  сума  1 298,00 грн.; 
- договір № ПЛТ/21048531 від 15.09.2016 року з ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»  
на надання послуг з виготовлення ключів електронного цифрового підпису, сума  433,00 
грн.; 
- договір № ПСС001702 від 15.09.2016 року з ПП «Софт-Сервіс»  на поставку комп’ютерної 
програми, сума  120,00 грн.; 
- договір № БП-00002406 від 19.09.2016 року з ПП «Бюро послуг та консультацій»  на 
проведення робіт з технічної інвентаризації (вул.Озерна,9), сума  950,00 грн.; 
- договір № БП-00002505 від 19.09.2016 року з ПП «Бюро послуг та консультацій»  на 
проведення робіт з технічної інвентаризації (вул.Матросова,14), сума  1 400,00 грн.; 
- договір № 127 від 19.09.2016 року з ФОП Ковнєвим С.В.  на проведення демонстрації 
різних видовищних заходів та феєрверку, сума  21 500,00 грн.; 
- договір № 10 від 19.09.2016 року з ФОП Новаком О.М.  на постачання паперу, сум  7 275,00 
грн.; 
- договір № LA-09/233 від 05.10.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на надання послуг 
електролабораторії з профілактичних вимірювань по ДНЗ «Теремок» та ДНЗ «Малятко», 
сума  5 251,00 грн. 
 
 
 
 
 Міський голова        В. Сидоренко 
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