
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від  15.12.2016 р. № 2 
 
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 № С00020623-2 від 12.10.2016 року з ТОВ «Комел» на постачання оргтехніки, сума  
19 071,00 грн.; 
- договір № 28/09 від 13.10.2016 року з ФОП Інденком І.М.  на купівлю-продаж камер, сума 
29 200,00 грн.; 
- договір № Б-ТА000345 від 13.10.2016 року з ТОВ «Торговий Дім «Борей»  на купівлю-
продаж столу виробничого, сума 4 085,00 грн.; 
- договір № 16 від 13.10.2016 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення в м.Заводське, сума 20 150,59 грн.; 
- договір № 62997 від 19.10.2016 року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 
проектно-кошторисної частини проекту «Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком 
під Центр надання адмінпослуг по вул.Шкільній,13 прим.1 в м.Заводське»,сума 1 978,80 
грн.; 
- договір № 31 від 19.10.2016 року з ПП «Океан» на здійснення капітального ремонту 
дорожнього покриття проїзду з вул.Матросова до вул.Мирної в м.Заводське, сума  317 808,96 
грн.; 
- договір № 81 від 19.10.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садовій 
в м.Заводське», сума 12 932,78 грн.; 
- договір № 80 від 19.10.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду з 
вул.Матросова до вул.Мирної в м.Заводське», сума 5 596,45 грн.; 
- договір № 15 від 05.10.2016 року з  КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення в м.Заводське», сума 39 583,90 грн.; 
- договір № АН-10/37 від 19.10.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 
авторського нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїзду з вул.Матросова до вул.Мирної в м.Заводське», сума 3 605,00 грн.; 
- договір № АН-08/261 від 19.10.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 
авторського нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Садовій в м.Заводське», сума 6 695,00 грн.; 
- договір № 17 від 19.10.2016 року з КП «Комунсервіс»  на надання послуг по 
гідродинамічному очищенню фекальної каналізації в м.Заводське, сума 27 999,60 грн.; 



- договір № АН-10/103 від 22.11.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 
авторського нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.П.Мирного в м.Заводське», сума 5 922,50 грн.; 
- договір № 32 від 20.10.2016 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту дороги 
по вул.Затишній в м.Заводське, сума  17 112,47 грн.; 
- договір № 345611 від 19.10.2016 року з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на заміну 
трифазного лічильника в ДНЗ «Теремок», сума 340,78 грн.; 
- договір № 84 від 20.10.2016 року з ФОП Щуровою Н.В.  на купівлю-продаж картин, 
подарункових наборів, сума 12 064,00 грн.; 
- договір № 49/09 від 25.10.2016 року з ПП «Румб-2»  на проведення технічного обстеження 
будівлі бувшої водолікарні з гуртожитком по вул.Шкільній,13,  сума 2 497,75 грн.; 
- договір № 20/10 від 25.10.2016 року з ФОП Інденком І.М.  на купівлю-продаж лавочок, 
смітничок, сума 33 600,00 грн.; 
- договір № 85 від 26.10.2016 року з  ФОП Карпусем В.Т.  на випуск друкованої продукції, 
сума 30 000,00 грн.; 
- договір № 87 від 03.11.2016 року з  ФОП Буряком О.М. на купівлю-продаж шаф, столів 
письмових, стільців, сума 14 905,00 грн.; 
- договір № 88 від 02.11.2016 року з ФОП Кібірєвою В.К. на купівлю-продаж сценічних 
костюмів, сума 99 978,00 грн.; 
- договір № 23/18 від 03.11.2016 року з ПАТ «Полтавагаз» на перевірку функціонування 
сигналізаторів загазованості, сума 1 427,83 грн.; 
- договір № 18 від 07.11.2016 року з КП «Комунсервіс»  на упорядкування біотермічної ями 
на полігоні ТПВ в с.Вишневе , сума 6 493,46 грн.; 
- договір № 11/33 від 08.11.2016 року з ПП Михайловським О.Г. на постачання знаків 
візуальної комунікації, сума 6 493,00 грн.;  
- договір № 90 від 08.11.2016 року з ФОП Бондаренком П.І. на перевезення пасажирів, сума 
2 700,00 грн.; 
- договір № 10 від 10.11.2016 року з ФОП  Коротенком О.Б. на виготовлення проектної 
документації об’єкту будівництва «Поточний ремонт ганків лікарні та поліклінічного 
відділення по вул.Садовій», сума  12 514,00 грн.; 
- договір № 36 від 10.11.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду за об’єктом будівництва «Капітальне будівництво основи міні-футбольного 
майданчика  по вул..Шкільній,1 в м.Заводське», сума 8 272,26 грн.; 
- договір № 8 від 10.11.2016 року з ФОП Маляренком О.І. на здійснення технічного нагляду 
за об’єктом будівництва «Поточний ремонт ганків лікарні та поліклінічного відділення по 
вул.Садовій», сума  2 057,24 грн.; 
- договір № 19 від 15.11.2016 року з  ФОП Івахном С.Ю. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (згідно рішення сесії), сума 10 
217,19 грн.; 
- договір № 100 від 16.11.2016 року з ЦРА №116-філія ПОКП «Полтавафарм»  на купівлю-
продаж медикаментів, сума 727,24 грн.; 
- договір № 20 від 17.11.2016 року з ФОП Івахном С.Ю. на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул.Матросова,15а, сума 
994,53 грн.; 
- договір № 19 від 17.11.2016 року з  КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 
мережі вуличного освітлення в м.Заводське, сума 34 589,16 грн.; 
- договір № 79 від 22.11.2016 року з ФОП Маляренком О.І.  на здійснення технічного 
нагляду за об’єктом будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.П.Мирного в м.Заводське, сума 10 787,97 грн.; 
- договір № 11/161 від 22.11.2016 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення поточного 
ремонту систем сигналізації загазованості (ДНЗ «Малятко»), сума 2 513,00 грн.; 



- договір № 91 від 22.11.2016 року з ФОП Рек О.С. на купівлю-продаж таблички гранітної, 
сума 1 950,00 грн.; 
- договір № 33 від 28.11.2016 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту заїзду до 
будинку №3а по вул.Озерній, сума 36 331,06 грн.; 
- договір № 93 від 28.11.2016 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж цементу, замка 
навісного, болтів, гайок, лопат, держаків та ін., сума 1 532,70 грн.; 
- договір № 98 від 02.12.2016 року з ЦРА №116-філія ПОКП «Полтавафарм»  на купівлю-
продаж медикаментів, сума 700,00 грн.; 
- договір № 1101 від 05.12.2016 року з ТОВ «Спецкомплект ЛТД» на купівлю-продаж 
костюмів, сума  18 060,00 грн.; 
- договір № 94 від 06.12.2016 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума 2 
300,00 грн.;  
- договір № 97 від 06.12.2016 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж кранів, 
запобіжників, держаків та ін., сума 3 473,60 грн.; 
- договір № 34 від 07.12.2016 року з ПП «Океан» на здійснення капітального ремонту 
дорожнього покриття по вул.П.Мирного, сума  634 868,98 грн.; 
- договір № 102 від 07.12.2016 року з  ТОВ «Комел» на постачання оргтехніки, сума 12 
117,00 грн.; 
- договір № 92 від 08.12.2016 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж канцтоварів, сума 
430,00 грн.; 
- договір № 99 від 08.12.2016 року з УДППЗ «Укрпошта»  на передплату періодичних 
видань, сума 14 801,81 грн.; 
- договір № 060/ВТ/Е від 08.12.2016 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 
юридичних послуг,  сума 2 500,00 грн.; 
- договір № 16К від 08.12.2016 року з ФОП Івахном С.Ю.  на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул.Матросова,14 
та Ватутіна,59є, сума 3 683,97 грн.; 
- договір № 100 від 08.12.2016 року з ФОП Левченком С.М.  на купівлю-продаж згортача для 
снігу, сума 455,00 грн.; 
- договір № 101 від 08.12.2016 року з  ФОП Буряком О.М. на купівлю-продаж стільців, сума 
4 350,00 грн.; 
- договір № 103 від 08.12.2016 року з ФОП Шиліною Л.М. на надання послуг трактора, сума  
1 500,00 грн.; 
- договір № 105 від 08.12.2016 року з ТОВ «Комел» на постачання оргтехніки, сума  11 
935,80 грн. 
 
 
 
 
 
 Міський голова        В. Сидоренко 
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