
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  17.07.2018 р. № 7 

 

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 № 41 від 03.05.2018 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж папок, альбомів для 

малювання, кольорового паперу, картонного паперу, ножиців, пластиліну та ін., сума 

6000,00 грн.; 

- договір № 42 від 03.05.2018 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж папок, альбомів для 

малювання, кольорового паперу, картонного паперу, ножиців, пластиліну та ін., сума 

9800,00 грн.; 

- договір № 19/04 від 03.05.2018 року з ТОВ «Амавір» на реконструкцію даху ДНЗ 

«Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське, сума 219 993,04 грн.; 

- договір № 955/ФТ від 03.05.2018 року з ТОВ «Фітнес-Трейдінг»  на постачання 

спортивного інвентарю, сума 198 997,68 грн.; 

- договір № 47 від 03.05.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Капітальний ремонт дороги  по вул. Заводській в м. Заводське», сума                     

4 195,00 грн.; 

- договір № 48  від 03.05.2018 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж  телевізора та 

чайників, сума  5 002,00 грн.; 

- договір № 49 від 03.05.2018 року з ФОП Ісип О.І. на купівлю-продаж насаджень троянд, 

сума  6 200,00 грн.; 

- договір № 1 від 03.05.2018 року з ПП «Океан» на здійснення капітального ремонту дороги 

по вул. Заводській в м. Заводське», сума  224 997,92 грн.; 

- договір № 1 від 03.05.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного          

ремонту каналізаційної мережі в ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9  в м. Заводське, сума                     

15 128,88 грн.; 

- договір № 3 від 03.05.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул. Горянській в м. Заводське, сума  7 517,47 грн.; 

- договір № 52 від 07.05.2018 року з МГО «Спорт»  на надання послуг з організації та 

проведення фестивалю-конкурсу «Веселкові кольори», сума  40 000,00 грн.; 

- договір № 47 від 07.05.2018 року з ФОП Холодовим С.О.  на встановлення тривожної 

сигналізації в приміщенні міської ради, сума  942,98 грн.; 

- договір № 03/05 від 15.05.2018 року з ФОП Інденко І.М.  на купівлю-продаж насосу, сума 

3476,00 грн.; 

- договір № 53 від 05.06.2018 року з ПТУ №32  на здійснення поточного ремонту штучної 

водойми та паркану в м. Заводське, сума  63 995,10 грн.; 

 



- договір № 54 від  25.05.2018 року з ФОП Грабовою С.М.  на постачання овочів та фруктів, 

сума 30 000,00 грн.; 

- договір № 55 від 05.06.2018 року з ФОП Іванишиним В.В.  на купівлю-продаж пюпітр та 

лір для тромбона, кларнета, труби, сума 3 770,00 грн.; 

- договір № 56 від 05.06.2018 року з  ФОП Щуровою Н.В.  на купівлю-продаж подарунків: 

скарбнички, рамки та трав’янчиків, сума 664,00 грн.; 

- договір № 57 від 05.06.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзної частини по вул. Космічній в м. Заводське», сума 

2357,00 грн.; 

- договір № 58 від 05.06.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзної частини по вул. Затишній в м. Заводське», сума 

1692,00 грн.; 

- договір № 59 від 05.06.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзної частини по вул. Горянській в м. Заводське», сума 

2357,00 грн.; 

- договір № 60 від 05.06.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзної частини по пров. Кутузова в м. Заводське», сума  

997,00 грн.; 

- договір № 3 від 05.06.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту проїзної 

частини по вул. Затишній в м. Заводське,  сума  91 121,89 грн.; 

- договір № 4 від 05.06.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту проїзної 

частини по пров. Кутузова в м. Заводське,  сума  53 846,00 грн.; 

- договір № 5 від 05.06.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту проїзної 

частини по вул. Космічній в м. Заводське,  сума  126 484,07 грн.; 

- договір № 6 від 05.06.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту проїзної 

частини по вул. Горянській  в м. Заводське,  сума  121 487,87 грн.; 

- договір № 000030 від 05.06.2018 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»  на 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, сума  967,68 грн.; 

- договір № ОНВ-Ю/000031 від 05.06.2018 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова 

компанія»   на обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, сума 

367,20 грн.; 

- договір № 61  від 05.06.2018 року з  ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж  вапна, сума  

507,00 грн.; 

- договір № 62  від 05.06.2018 року з  ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж  вапна, сума  

1493,00 грн.; 

- договір № 63 від 12.06.2018 року з СПД ФО Буряком О.М. на купівлю-продаж монтажних 

боксів, сума 2 422,00 грн.; 

- договір № 64 від 12.06.2018 року з КП «Лохвиця-друк» на купівлю-продаж бланків, сума 

1835,00 грн.; 

- договір № 6 від 19.06.2018 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

вбиральні по вул. Озерній в м. Заводське, сума 22 186,76 грн.; 

- договір № 66 від 03.07.2018 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума 

9900,00 грн.; 

- договір № 69 від 03.07.2018 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж крану, 

вимикачів, подовжувача, перехідника, з’єднувача, шланги та трійника, сума  467,00 грн.; 

- договір № 06/204 від 05.07.2018 року з ПП Михайловським О.Г.  на постачання знаків 

візуальної комунікації (таблички офісні, вказівники),  сума 860,60 грн.; 

- договір № 06/201 від 05.07.2018 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на надання інженерних 

послуг (опрацювання схем однолінійних), сума  800,00 грн.; 

- договір № 23 від 05.07.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Матросова в м. Заводське, сума 113 940,73 грн.; 



- договір № 24 від 05.07.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Пушкіна в м. Заводське, сума 69 304,51 грн.; 

- договір № 25 від 05.07.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Робітничої  в м. Заводське, сума 52 408,60 грн.; 

- договір № 26 від 05.07.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Чернишевського в м. Заводське, сума 63 753,74 грн.; 

- договір № 27 від 05.07.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Академіка Пономаренка в м. Заводське, сума 59 980,00 

грн.; 

- договір № 70 від 05.07.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Чернишевського в            

м. Заводське», сума 1 120,00 грн.; 

- договір № 71 від 05.07.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Академіка Пономаренка  в 

м. Заводське», сума 1 054,00 грн.; 

- договір № 72 від 05.07.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Робітничої в                       

м. Заводське», сума 921,00 грн.; 

- договір № 73 від 05.07.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Пушкіна в м. Заводське», 

сума 1 218,00 грн.; 

- договір № 74  від 05.07.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Матросова в                      

м. Заводське», сума 2 013,00 грн.; 

- договір № 75 від 09.07.2018 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж швабри, 

віджиму до швабри, губки, сікатора, гальванічних батарейок, електродів, мішків, сума 438,00 

грн.; 

- договір № 76 від 09.07.2018 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж ксероксного 

паперу, сума 5 750,00 грн.; 

- договір № 77 від 09.07.2018 року з ФОП Овсянніковою А.М.  на постачання автомобільних 

шин, сума 3 360,00 грн.; 

- договір № ВМ 531-18 від 12.07.2018 року з ТОВ «В.М.»  на постачання тонера, 

фотобарабанів та валів первинного заряду, сума 1 544,16 грн. 

 

 

 

 

 

                    Міський голова      В. Сидоренко 


