
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14.11.2018 р. № 6 

 

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 № 78 від 06.08.2018 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів 

харчування,  сума 3 249,89 грн.; 

- договір № 10/53/130/2018 від 08.08.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виконання проектно-

пошукових робіт по проекту: «Реконструкція системи газопостачання з влаштуванням 

вбудованої теплогенераторної пральні та заміна вузлів обліку пральні та теплогенераторної 

ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській,1 в м. Заводське», сума 20 189,06 грн.; 

- договір № 10/53/131/2018 від 08.08.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виконання проектно-

пошукових робіт по проекту: «Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу 

(заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній,9 в м. Заводське», 

сума 8 647,81 грн.; 

- договір № 10/53/132/2018 від 08.08.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на виконання проектно-

пошукових робіт по проекту: «Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу 

(заміна лічильника) в теплогенераторній адміністративної будівлі міської ради по                 

вул. Полтавській,4/16 в м. Заводське», сума 1 544,71 грн.; 

- договір № 09-2018 від 13.08.2018 року з ФОП Ляшком О.А. на виготовлення проектно-

кошторисної документації на «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О1712162 Млини-Піски в межах вул. Ватутіна м. Заводське 

Лохвицького району Полтавського області», сума 75 800,00 грн.; 

- договір № 80 від 13.08.2018 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж спортивного 

взуття, сума 40 000,00 грн.; 

- договір № ПО-21048531/ЗН/098 від 13.08.2018 року з ДП «Національні інформаційні 

системи»  на купівлю-продаж захищених носіїв, сума 550,00 грн.; 

- договір № 420937 від 15.08.2018 року з Лохвицькою філією ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

на технічну повірку 3-фазної електроустановки (ДНЗ «Теремок»), сума  498,60 грн.; 

- договір № 82 від 16.08.2018 року з ПТУ №32 на здійснення поточного ремонту огорожі ДНЗ 

«Малятко» в м. Заводське, сума  48 615,54 грн.; 

- договір № 17/07 від 16.08.2018 року з ФОП Інденко І.М. на купівлю-продаж вуличних урн, 

сума  2 940,00 грн.; 

- договір №877 від 16.08.2018 року з  ФОП Кожарою В.В.  на постачання спортивного 

обладнання (печатки, бинти, майки, шорти, боксерки), сума 7 369,20 грн.; 

- договір № 84 від 16.08.2018 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття  вул. Польової в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області», сума 1 050,00 грн.; 

 



- договір № 22 від 16.08.2018 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття  вул. Польової в м. Заводське Лохвицького району Полтавської 

області, сума 59 745,75 грн.; 

- договір № 07/08 РП від 22.08.2018 року з ФОП Інденком В.І.  на розробку проектно-

кошторисної  документації по об’єкту «Капітальний ремонт благоустрою частини                

вул. Шкільної в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума 3 231,90 грн.; 

- договір № 10 від 22.08.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул. Полтавській в м. Заводське, сума  20 357,74 грн.; 

- договір № 11 від 22.08.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення по вул. Космічній в м. Заводське, сума  13 894,39 грн.; 

- договір № 81 від 22.08.2018 року з Редакцією Лохвицької районної газети «Зоря» на 

розміщення інформації (рішення про податки), сума  170,00 грн.; 

- договір № 85 від 22.08.2018 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж ксероксного паперу, 

кнопок, плакатів, планшеток, кольорового паперу, маркерів, ручок та  ін.,  сума 1105,00 грн.; 

- договір № ПО-2148531/ЕЦП/181 від 03.09.2018 року з ДП «Національні інформаційні 

системи»  на формування та обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП, 

сума  300,00 грн.; 

- договір № 899 від 04.09.2018 року з ФОП Кожарою Д.С. на постачання шлемів боксерських,  

сума  2 630,80 грн.; 

- договір № 83 від 06.09.2018 року з ФОП Шейко О.І.  на організацію та проведення 

концертної програми , сума  12 650,00 грн.; 

- договір № 070/ВТ/Е від 10.09.2018 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт»  на надання 

юридичних послуг, сума  7 000,00 грн.; 

- договір № 86 від 10.09.2018 року з ФОП Щемуром Ю.Ю. на купівлю-продаж плит 

залізобетонних,  сума  920,00 грн.; 

- договір № 12 від 10.09.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

пам’ятника голодомору на кладовищі житлового масиву «Брисі» в м. Заводське, сума  

13501,18 грн.; 

- договір № ПЛТ/21048531  від 12.09.2018 року з  ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»  

на надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених 

сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, сума  658,00 грн.; 

- договір № 88 від 12.09.2018 року з приватною фірмою «Видавництво «Університетська 

книга» на надання послуг по виготовленню книги, сума 77 000,00 грн.; 

- договір № 87  від 13.09.2018 року з  Редакцією Лохвицької районної газети «Зоря»  на 

надання послуг по розміщенню інформації (заходи до Дня міста), сума  600,00 грн.; 

- договір № 89 від 17.09.2018 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів 

харчування, сума 25 000,00 грн.; 

- договір № 90 від 18.09.2018 з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж футбольних гетрів, 

шортів, футболок та м’ячів, сума 30 000,00 грн.; 

- договір № 060-07/18 від 02.10.2018 року з ФОП Лапоноговим С.В.  на проведення інженерно-

геодезичного вишукування з виготовленням інженерно-топографічного плану до об’єкту: 

Будівництво магістрального водогону на масиві «Брисі» в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області,  сума  59 512,00 грн.; 

- договір № 93 від 02.10.2018 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума 

4300,00 грн.; 

- договір № 307 від 02.10.2018 року з ТОВ «Інфософт Сервіс»  на надання послуг, пов’язаних з 

програмним забезпеченням, сума  2 390,00 грн.; 

- договір № 84441 від 04.10.2018 року з ТОВ «Експертиза МВК»  на проведення експертизи 

проекту будівництва «Капітальний ремонт фасаду та благоустрою спортивного комплексу по 

вул. Матросова,15а в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума         

1842,00 грн.; 



- договір № БП-00002304 від 04.10.2018 року з ПП «Бюро послуг та консультацій»  на надання 

послуг по інвентаризації, виготовленню технічної документації (земська школа), сума              

2 800,00 грн.; 

- договір № 08/186 від 04.10.2018 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення проектно-

вишукувальних робіт по капітальному ремонту фасаду та благоустрою спортивного 

комплексу по вулиці Матросова,15а в м. Заводське, сума 22 223,00 грн.; 

- договір № 94 від 08.10.2018 року з ФОП Швайко С.А. на купівлю-продаж медалей та 

статуеток, сума 1 572,50 грн.; 

- договір № 95 від 08.10.2018 року з ФОП Волторністом О.М.  на надання послуг з ремонту 

автомобіля, сума 8 520,00 грн.; 

- договір № 96 від 08.10.2018 року з ФОП Волторністом О.М.  на постачання частин та 

приладдя до транспортних засобів і їх двигунів, сума 6 480,00 грн.; 

- договір № 90 від 08.10.2018 року з ПАТ «Полтавагаз»  на здійснення робіт по повірці 

лічильника природного газу, сума 1 758,14 грн.; 

- договір № 13 від 08.10.2018 року з КП «Комунсервіс»   на здійснення поточного ремонту 

водогону по вулиці Сковороди в м. Заводське, сума 37 816,76 грн.; 

- договір № 16 від 09.10.2018 року з КП «Комунсервіс»   на здійснення поточного ремонту 

вуличного освітлення  по вул. Тополиній, Проектній, Озерній, туп. Робітничої в м. Заводське, 

сума 49 995,35 грн.; 

- договір № 97 від 16.10.2018 року з МГО «Спорт»  на надання послуг з організації та 

проведення спортивних та культурних заходів до Дня міста, сума 13 517,18 грн.; 

- договір № 15 від 16.10.2018 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

(заміна твердопаливного котла) системи опалення в МБК №2 в м. Заводське, сума                    

40 438,85 грн.; 

- договір № 18  від 18.10.2018 року з ФОП  Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття  вулиці Озерної  в м. Заводське, сума 86 129,17 грн.; 

- договір № 19 від 18.10.2018 року з ФОП  Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття  вулиці Шевченка  в м. Заводське, сума 73 799,11 грн.; 

- договір № 20 від 18.10.2018 року з ФОП  Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття  вулиці Л.Українки  в м. Заводське, сума 42 533,97 грн.; 

- договір № 26 від 18.10.2018 року з ФОП  Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Проектній  в м. Заводське, сума                 

22 137,48 грн.; 

- договір № 27 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Полтавській в м. Заводське, сума              

14 926,43 грн.; 

- договір № 32 від 18.10.2018 року з  ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття тротуару по вулиці Проектній в м. Заводське, сума                     

137 162,69 грн.; 

- договір № 33 від 18.10.2018 року з  ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття тротуару біля будинку №14 по вулиці Озерній в м. Заводське, 

сума 30 378,19 грн.; 

- договір № 34 від 18.10.2018 року з  ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття на території ДНЗ №1 «Малятко» в м. Заводське, сума                

113 587,72 грн.; 

- договір № 49 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного      

ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття по І пров. Садової  в м. Заводське, сума                    

28 652,05 грн.; 

- договір № 60 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття вулиці Садової  в м. Заводське, сума 29 348,60 грн.; 

- договір № 61 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття біля будинку № 8 по вулиці Проектній в м. Заводське, сума       

46 857,25 грн.; 



- договір № 62 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття біля будинку №11 по вулиці Полтавській в м. Заводське, сума   

70 667,66 грн.; 

- договір № 63 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття вулиці Веселої  в м. Заводське, сума 15 827,72 грн.; 

- договір № 64 від 18.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття вулиці Абрикосової  в м. Заводське, сума                  

13 123,58 грн.; 

- договір № 98 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Садової  в   

м. Заводське», сума 490,00 грн.; 

- договір № 99 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Абрикосовій  

в м. Заводське», сума 219,00 грн.; 

- договір № 100 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по І пров. Садової  в  

м. Заводське», сума 490,00 грн.; 

- договір № 101 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Полтавській  

в м. Заводське», сума 249,00 грн.; 

- договір № 102 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Веселій  в  

м. Заводське», сума 264,00 грн.; 

- договір № 103 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Проектній в 

м. Заводське», сума 370,00 грн.; 

- договір № 104 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля будинку №11 по вулиці 

Полтавській  в м. Заводське», сума 1 285,00 грн.; 

- договір № 105 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару біля будинку №8 по 

вулиці Проектній  в м. Заводське», сума 820,00 грн.; 

- договір № 106 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару біля будинку №14 по 

вулиці Озерній  в м. Заводське», сума 548,00 грн.; 

- договір № 107 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття на території ДНЗ №1 «Малятко»  в 

м. Заводське», сума 2 067,00 грн.; 

- договір № 108 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вулиці Проектній  в 

м.Заводське», сума 2 474,00 грн.; 

- договір № 109 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

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

сума 709,00 грн.; 

- договір № 110 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

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

сума 1 435,00 грн.; 

- договір № 111 від 18.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

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

сума 1 230,00 грн.; 

- договір № 48 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.Г. на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиці Академіка Пономаренка в м. Заводське, сума                    

34 364,02 грн.; 



- договір № 1 від 23.10.2018 року з  ТОВ «Рембудлюкс»  на здійснення капітального ремонту 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного 

відділення  по вулиці Садовій,2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж 

майнового комплексу АЗПСМ №1  Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської 

області», сума 3 638 545,00 грн.; 

- договір № 112 від 25.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзної частини по вулиці Ватутіна від буд. .№ 82 до буд. № 96  

в м. Заводське», сума 2 328,00 грн.; 

- договір № 113 від 25.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт проїзду від вулиці Сульської до цвинтаря в м. Заводське», сума  

1 243,00 грн.; 

- договір № 8 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.К.  на здійснення поточного ремонту 

проїзної частини по вулиці Ватутіна від буд. № 82 до буд. № 96  в м. Заводське, сума               

125 536,56 грн.; 

- договір № 9 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.К.  на здійснення поточного ремонту 

проїзду від вулиці Сульської до цвинтаря  в м. Заводське, сума 67 028,19 грн.; 

- договір № 6 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.К.  на здійснення поточного ремонту 

проїзної частини по вулиці Привокзальній  в м. Заводське, сума 7 748,20 грн.; 

- договір № 7 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.К.  на здійснення поточного ремонту 

проїзної частини по вулиці Зоряній  в м. Заводське, сума 10 411,86 грн.; 

- договір № 59 від 25.10.2018 року з  ФОП  Папеяном А.К.  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вулиці Мирній  в м. Заводське, сума                     

29 348,60 грн.; 

- договір № 115 від 25.10.2018 року з  ФОП  Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума 

3000,00 грн.; 

- договір № 116 від 25.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по  вулиці Мирній в    

м. Заводське», сума 490,00 грн.; 

- договір № 117 від 25.10.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

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

м. Заводське», сума 642,00 грн.; 

- договір № 118 від 29.10.2018 року з  ФОП  Грабовою С.М. на постачання овочів та фруктів, 

сума 15 000,00 грн.; 

- договір № 119 від 29.10.2018 року з  ТОВ «Сенча» на постачання м’яса свинини, сума 

5000,00 грн.; 

- договір № 120 від 06.11.2018 року з  ФОП  Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Капітальний ремонт благоустрою частини вулиці Шкільної в м. Заводське», сума   

3 680,00 грн.; 

- договір № 36 від 06.11.2018 року з  ПП «Океан» на здійснення капітального ремонту 

благоустрою частини вулиці Шкільної в м. Заводське», сума 200 000,00 грн.; 

- договір № 121 від 12.11.2018 року з  КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж ксероксного 

паперу, сума 6 000,00 грн.; 

- договір № 124 від 13.11.2018 року з  ФОП Грабовою С.М.  на постачання риби мороженої та 

яєць, сума 9 000,00 грн.; 

- договір № 125 від 13.11.2018 року з  ТОВ «Сенча» на постачання м’яса свинини, сума 

12000,00 грн. 

 

 

 

                  Міський голова             В. Сидоренко 


