
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  24.04.2018 р. № 4 

 

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 № 03 від 15.01.2018 року з ФОП Холодовим С.О. на встановлення охоронної 

сигналізації в спорткомплексі по вул. Матросова,15а в м. Заводське, сума 22 694,04 грн.; 

- договір № 01 від 15.01.2018 року з ПП «Універсал-2006»  на надання послуг по 

вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі ДНЗ 

«Теремок» по вул. Озерній,9  в м. Заводське, сума 24 876,27 грн.; 

- договір № 02 від 15.01.2018 року з ПП «Універсал-2006»  на надання послуг по 

вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі 

спорткомплексу по вул. Матросова,15а в м. Заводське, сума 8 561,62 грн.; 

- договір № 103z  від 18.01.2018 року з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  на закупівлю 

електричної енергії, сума  1 000 030,00 грн.; 

- договір № 1 від 18.01.2018 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів 

харчування, сума  176 400,00 грн.; 

- договір № 2 від 25.01.2018 року з ТДВ «Червонозаводський  хлібозавод» на постачання 

хлібопродуктів, сума  73 740,00 грн.; 

- договір № 01 від 25.01.2018 року з КП «Комунсервіс»  на надання послуг з водопостачання 

ДНЗ «Малятко», ДНЗ «Теремок», МБК №1, сума  35 000,00 грн.; 

- договір № 02 від 25.01.2018 року з КП «Комунсервіс»  на надання послуг з водовідведення 

ДНЗ «Малятко», ДНЗ «Теремок», МБК №1, сума  38 100,00 грн.; 

- договір № 03 від 25.01.2018 року з КП «Комунсервіс»  на надання послуг з вивезення 

побутових відходів ДНЗ «Малятко», ДНЗ «Теремок», МБК №1, сума  4 000,00 грн.; 

- договір № 3 від 25.01.2018 року з МГО «СПОРТ»  на організацію та проведення турніру з 

міні-футболу на Кубок міського голови, сума 6 000,00 грн.; 

- договір № 4 від 25.01.2018 року з МГО «СПОРТ»  на організацію та проведення турніру з 

настільного тенісу на Кубок міського голови, сума 6 000,00 грн.; 

- договір № 655/ВТ/Е від 25.01.2018 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 

юридичних послуг, сума  2 800,00 грн.; 

- договір № 5187/Зд-18 від  01.02.2018 року з ПП «Універсал-2012»  на надання послуг по 

охороні пультом централізованого нагляду, сума 5 160,00 грн.; 

- договір № 106 від 01.02.2018 року з КП «Лохвиця-сервіс»  на надання автопослуг, сума 

4101,67 грн.; 

- договір № 29 від 01.02.2018 року з  ТОВ «Інфософт Сервіс»  на надання послуг, пов’язаних 

з програмним забезпеченням, сума 2 290,00 грн.; 

 



- договір № 5 від 01.02.2018 року з ТОВ «Оржицький молокозавод»  на постачання молока 

пастеризованого, сума 67 500,00 грн.; 

- договір № 21 від 01.02.2018 року з ТОВ «Оржицький молокозавод»  на постачання 

вершкового масла,  сума  87 008,00 грн.; 

- договір № 9 від 01.02.2018 року з ФОП Лопатинським А.О.  на перевезення  пасажирів, 

сума 40 000,00 грн.; 

- договір № 10 від 02.02.2018 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума 

30000,00 грн.; 

- договір № 12 від 02.02.2018 року з  ФОП Антоненко Н.Д.  на купівлю-продаж подарунків 

та нагород, сума 35 000,00 грн.; 

- договір № 15 від 02.02.2018 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання м’яса курятини, 

сума 90 000,00 грн.; 

- договір № 16 від 02.02.2018 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення міських, 

обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань серед спортсменів з обмеженими 

можливостями згідно міської Програми розвитку та підтримки спортсменів з обмеженими 

можливостями м. Заводське на 2018 рік, сума 4 000,00 грн.; 

- договір № 17 від 02.02.2018 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення футбольних 

матчів міської футбольної команди «Харчовик» на районному та обласному рівнях згідно 

міської Програми розвитку аматорського футболу в м. Заводське на 2018 рік, сума             

127 500,00 грн.; 

- договір № 18 від 02.02.2018 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення міських, 

обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань серед спортсменів бойового мистецтва 

«Дракон», кіокушин-карате, тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу згідно міської Програми 

розвитку та підтримки спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-карате, 

тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу  м. Заводське на 2018 рік, сума 15 000,00 грн.; 

- договір № 19 від 02.02.2018 року з ТРК «Астра»  на надання телевізійних послуг, сума  

50000,00 грн.; 

- договір № 20 від 02.02.2018 року з ФОП Антоненко Л.І.  на постачання продуктів 

харчування, 12 000,00 грн.; 

- договір № 6 від 05.02.2018 року з ФОП Барабашом О.А.  на надання послуг навантажувача 

по очищенню доріг від снігу, сума 7 800,00 грн.; 

- договір № 11 від 05.02.2018 року з МГО «Правопорядок»  на надання послуг по охороні 

громадського порядку в м. Заводське, сума 70 000,00 грн.; 

- договір № 13 від 05.02.2018 року з ФОП Антоненко Н.Д.  на купівлю-продаж шоколаду та 

цукрових кондитерських виробів, сума 35 000,00 грн.; 

- договір № ПИТ 000005 від 05.02.2018 року з ТОВ «Інтелект-Т»  на поставку комп’ютерної 

програми, сума 1 800,00 грн.; 

- договір № 497/ППЗ/Е від 05.02.2018 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 

юридичних послуг, сума  1 800,00 грн.; 

- договір № 22 від 05.02.2018 року з ТОВ Видавництво «Миргород»  на надання друкарських 

послуг, сума 27 000,00 грн.; 

- договір № 23 від 05.02.2018 року з ГО «Боксерський клуб «АЛЕКС»  на організацію та 

участь у боксерських змаганнях згідно міської Програми розвитку боксу в м. Заводське на 

2018 рік, сума 50 000,00 грн.; 

- договір № 14 від 06.02.2018 року з ФОП Нагнойною Л.І.  на купівлю-продаж квітів, сума  

10 000,00 грн.; 

- договір № 2 від 06.02.2018 року з ФОП Карпусем В.Т. на виготовлення почесних грамот, 

сума 5 880,00 грн.; 

- договір № 31-01-01/18П від 06.02.2018 року з ТОВ «Сенча» на постачання молочних 

продуктів (кефір, йогурт, сметана, ряжанка), сума 99 600,00 грн.; 

- договір № 31-01-02/18П від 06.02.2018 року з ТОВ «Сенча» на постачання м’яса, сума       

80 000,00 грн.; 



- договір № 31-01-03/18П від 06.02.2018 року з ТОВ «Сенча» на постачання свіжого 

(кисломолочного) сиру, сума 60 000,00 грн.; 

- договір № 19 від 07.02.2018 року з Головним управлінням статистики в Полтавській 

області на надання інформаційно-консультативних послуг, сума 30,23 грн.; 

- договір № 33 від 08.02.2018 року з Виконавчою дирекцією Асоціації міст Полтавщини  на 

сплату членських внесків, сума 1 663,00 грн.; 

- договір № 201-З/Б від 14.02.2018 року з ТОВ «Полтавагаз  збут»  на постачання природного 

газу, сума 963 426,06 грн.; 

- договір № 27 від 15.02.2018 року з ПАТ «Укрпошта»  на купівлю-продаж знаків поштової 

оплати (марки, конверти), сума 2 485,00 грн.; 

- договір № 359 від 15.02.2018 року з ВАОМС «Асоціації міст України»  на сплату членських 

внесків, сума 3 326,00 грн.; 

- договір № 191/17тр від 16.02.2018 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (газове паливо), сума 30 000,00 грн.; 

- договір № 22/17тр від 16.02.2018 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (нафта і дистиляти), сума 80 000,00 грн.; 

- договір № 24 від 19.02.2018 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж господарських 

товарів, сума 123 000,00 грн.; 

- договір № 26 від 19.02.2018 року з ТОВ «Комел» на купівлю-продаж принтерів, сума         

17 389,92 грн.; 

- договір № 28 від 19.02.2018 року з  ФОП Антоненком В.П.  на надання послуг по 

очищенню доріг від снігу, сума 8 000,00 грн.; 

- договір № 10/53/16/2018 від 19.02.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виконання проектно-

вишукувальних робіт по проекту: «Нестандартне приєднання до ГРМ об’єкта: Реконструкція 

будівлі водолікарні з гуртожитком під центр надання адміністративних послуг по              

вул. Шкільній,13 в м. Заводське», сума 21 067,07 грн.; 

- договір № 00000398 від 22.02.2018 року з ПП «Бюро послуг та консультацій»  на 

проведення робіт з технічної інвентаризації, виготовлення технічної документації            

(вул. Шкільна,11, кв.9), сума 800,00 грн.; 

- договір № 30 від 22.02.2018 року з ФОП Буряком О.М. на купівлю-продаж стільців, сума 

11000,00 грн.; 

- договір № 3 від 22.02.2018 року з ПАТ «Полтавагаз» на надання послуг з експлуатації 

об’єкта газопостачання (ДНЗ «Малятко»), сума 328,57 грн.; 

- договір № 11/28 від 22.02.2018  року з ПАТ «Полтавагаз» на технічне обслуговування 

внутрішніх систем газопостачання, які не є ГРМ, сума 6 447,89 грн.; 

- договір № 21/02 від 23.02.2018 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж вуличних урн, 

сума 2 800,00 грн.; 

- договір № 5391/Зд-18 від 25.02.2018 року з ПП «Універсал-2012»  на охорону пультом 

централізованого нагляду (спорткомплекс), сума 4 950,00 грн.; 

- договір № 32 від 13.03.2018 року з ФОП Буряком О.М. на купівлю-продаж тумби та шаф, 

сума  9 005,00 грн.; 

- договір № 33 від 13.03.2018 року з ФОП  Буряком О.М.  на купівлю-продаж стільців, 

дивану, столів, сума  20 158,00 грн.; 

- договір № 34  від 13.03.2018 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж подарункових 

наборів,  сума 392,00 грн.; 

- договір № 35 від 13.03.2018 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж гальванічних 

батарейок, сума 118,00 грн.; 

- договір № 26/02 від 13.03.2018 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж меблевої 

стінки, сума 78 600,00 грн.; 

- договір № 36 від 13.03.2018  року з ФОП Різником С.М.  на перевезення  пасажирів, сума  

40 000,00 грн.; 



- договір № 10-08/80/18  від 19.03.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виготовлення технічних 

умов на заміну вузлів обліку газу (адмінбудівля міської ради),  сума  492,85 грн.; 

- договір № 10-08/81/18  від 13.03.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виготовлення технічних 

умов на заміну вузлів обліку газу (ДНЗ «Теремок»),  сума  492,85 грн.; 

- договір № 37 від 13.03.2018 року з ФОП Барабашем О.А.  на надання послуг навантажувача 

по очищенню доріг від снігу, сума  29 400,00 грн.; 

- договір № 38 від 23.03.2018 року з КП «Лохвиця друк»  на купівлю-продаж реєстраційних 

журналів, сума  134,00 грн.; 

- договір № 39 від 22.03.2018 року з ФОП Стариком В.І.   на купівлю-продаж автоматичних 

вимикачів та каструлі алюмінієвої, сума  1 394,00 грн.; 

- договір № 40 від 22.03.2018 року з ФОП Грабовою С.М.  на постачання монітору, сума  

4743,00 грн.; 

- договір № 2 від 03.04.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту  

мережі вуличного освітлення по вул. Матросова в м. Заводське, сума  8 353,26 грн.; 

- договір № 20/1-03Ю від 27.03.2018 року з ТОВ «С.І.»  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою згідно договору на зміну цільового призначення земельної 

ділянки, сума  5 000,00 грн.; 

- договір № 44 від 19.04.2018 року з ФОП Череватюком О.В.  на купівлю-продаж клавішного 

інструменту Ямаха, сума 69 600,00 грн.; 

- договір № 3 від 19.04.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

вуличного освітлення в м. Заводське, сума 24 032,38 грн.; 

- договір № 45 від 19.04.2018  року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж візка, вагів, 

гідробар’єра та плівки, сума 2 649,50 грн.; 

- договір № 46 від 19.04.2018 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж шнура, вапна, 

замка навісного, сума 725,00 грн. 

 

 

 

               Міський голова      В. Сидоренко 


