
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ТРЕТЯ  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  12.04.2019 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 № 5 від 22.01.2019 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання вершкового 

масла, сума  75 000,00 грн.; 

- договір № 6 від 22.01.2019 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання кефіру, 

йогуртів, ряжанки, сметани, сума  100 000,00 грн.; 

- договір № 7 від 22.01.2019 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на постачання молока 

пастеризованого, сума  85 000,00 грн.; 

- договір № 1 від 24.01.2019 року з ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» на постачання 

хлібопродуктів, сума 80 000,00 грн.; 

- договір № 2 від 24.01.2019 року з МГО «Спорт»  на організацію та проведення турніру з міні-

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

- договір № 3 від 24.01.2019 року з МГО «Спорт»  на організацію та проведення турніру з 

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

- договір № ПИТ 005526 від 24.01.2019 року з ТОВ «Інтелект-Т»  на поставку пакетів 

оновлення,  сума 1 800,00 грн.; 

- договір № 01 від 24.01.2019 року з КП «Комунсервіс»  на надання послуг з водопостачання, 

сума 40 400,00 грн.; 

- договір № 02 від 24.01.2019 року з КП «Комунсервіс» на надання послуг з водовідведення, 

сума  43 600,00 грн.; 

- договір № 03 від 24.01.2019 року з КП «Комунсервіс» на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, сума  4 000,00 грн.; 

- договір № 3 від 04.02.2019 року з ФОП Самусєвим А.І. на надання послуг по очищенню 

доріг від снігу, сума 15 750,00 грн.; 

- договір № 8 від 24.01.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума         

40 000,00 грн.; 

- договір № 9 від 24.01.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на постачання м’яса (курятина),  

сума 70 500,00 грн.; 

- договір № 10 від 24.01.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на постачання продуктів 

харчування, сума 309 500,00 грн.; 

- договір № 11 від 24.01.2019 року з ТОВ  «Сенча»  на постачання свіжого (кисломолочного) 

сиру, сума  49 500,00 грн.; 

- договір № 12 від 24.01.2019 року з ТОВ «Сенча»  на постачання м’яса (свинина), сума       

110 000,00 грн.; 

 



- договір № 127/17тр від 28.01.2019 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»  на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (газове паливо), сума  31 200,00 грн.; 

- договір № 128/17тр від 28.01.2019 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017» на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (нафта і дистиляти), сума  90 000,00 грн.; 

- договір № 5187-5391/Тк/Зв-19 від 28.01.2019 року з ПП «Універсал-2012»  на охорону 

пультом централізованого нагляду, сума  15 240,00 грн.; 

- договір № 201  від 29.01.2019 року з  ПАТ «Полтавагаз»  на розподіл природного газу, сума 

69 979,52 грн.; 

- договір № 2-2019 від 04.02.2019 року з ПП Телерадіокомпанією «ТЕКС» на надання послуг 

доступу до мережі Інтернет,  сума 1 080,00 грн.; 

- договір № 3-2019 від 04.02.2019 року з ПП Телерадіокомпанією «ТЕКС» на надання послуг 

доступу до мережі Інтернет,  сума 2 160,00 грн.; 

- договір № 13 від 04.02.2019 року з МГО «Правопорядок»  на надання послуг по охороні 

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

- договір № 13407 від 04.02.2019 року з ТОВ «Нові знання» на надання ліцензії на 

використання компонентів програмного комплексу «КУРС» (ДНЗ «Малятко»), сума                  

1 100,00 грн.; 

- договір № 13408 від 04.02.2019 року з ТОВ «Нові знання» на надання ліцензії на 

використання компонентів програмного комплексу «КУРС» (ДНЗ «Теремок»), сума                  

1 100,00 грн.; 

- договір № 14 від 04.02.2019 року з ФОП Антоненко Л.І. на постачання борошна, круп, сума  

15 000,00 грн.; 

- договір № 15 від 04.02.2019 року з ТОВ Видавництво «Миргород»  на надання  друкарських 

послуг (інформаційний бюлетень), сума 30 000,00 грн.; 

- договір № 33 від 05.02.2019 року з Виконавчою дирекцією Асоціації міст Полтавщини на 

сплату членських внесків, сума 1 636,00 грн.; 

- договір № 404 від 05.02.2019 року з ВАОМС «Асоціація міст України»  на сплату членських 

внесків, сума 3 272,00 грн.; 

- договір № 16 від 05.02.2019 року з ГО «Боксерський клуб «АЛЕКС» на організацію та участь 

у боксерських змаганнях згідно міської  Програми розвитку боксу в м. Заводське, сума            

40 000,00 грн.; 

- договір № 19 від 05.02.2019 року з ТОВ «Рембудлюкс» на проведення робіт по технічному 

переоснащенню мереж внутрішнього електропостачання нежитлової будівлі поліклінічного 

відділення по вул. Садової, 2а майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради 

Лохвицького району Полтавської області, сума  326 274,00 грн.; 

- договір № 20 від 05.02.2019 з ФОП Грибоводом С.М. на очищення доріг від снігу, сума       

21 000,00 грн.; 

- договір № 17 від 07.02.2019 року з ФОП Антоненком В.П. на очищення доріг від снігу, сума 

68 300,00 грн.; 

- договір № 21 від 07.02.2019 року з ФОП Клименко Н.В.  на купівлю-продаж мастила, віника, 

рукавиць, миючих засобів, лопат, розетки, шланги та хомута,  сума  1 067,00 грн.; 

- договір № 103/19 від 07.02.2019 року з ТОВ «Полтаваенергозбут»  на закупівлю електричної 

енергії, сума  1 145 630,98 грн.; 

- договір № 19-446 від 08.02.2019 року з ТОВ «Укртранссервіс-груп»  на постачання 

природного газу, сума 904 680,00 грн.; 

- договір № 23 від 12.02.2019 року з ФОП Точкою М.В.  на заміну картриджів, сума                  

1 050,00 грн.; 

- договір № 22 від 18.02.2019 року з АТ «Укрпошта»  на купівлю-продаж марок та конвертів,  

сума 4 000,00 грн.; 

- договір № 24 від 19.02.2019 року з ФОП Боголюб Н.П. на купівлю-продаж рукавичок 

боксерських, шоломів захисних та форми боксерської, сума 10 000,00 грн.; 

- договір № 25 від 19.02.2019 року з ФОП Лопатинським А.О.  на перевезення пасажирів, сума 

600,00 грн.; 



- договір № ИА0221112.2012 від 20.02.2019 року з ТОВ «Комел»  на постачання накопичувача, 

сума 3 045,00 грн.; 

- договір № 27 від 21.02.2019 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж господарчих 

товарів, сума 127 700,00 грн.; 

- договір № 444634 від 21.02.2019 року з ТОВ «Полтаваобленерго»  на технічну перевірку 3-

фазної електроустановки (Заводська міська рада, МБК №1), сума 554,39 грн.; 

- договір № 21600103Z від 26.02.2019 року з ПАТ «Полтаваобленерго»  на закупівлю послуг з 

компенсації перетікань реактивної електричної енергії, сума 8 995,31 грн.; 

- договір № 26 від 04.03.2019 року з ФОП Самусєвим А.І.  на надання послуг по очищенню 

доріг від снігу, сума 41 300,00 грн.; 

- договір № 28 від 04.03.2019 року з ФОП Совою О.І.  на купівлю-продаж медалей та 

статуеток, сума 2 593,50 грн.; 

- договір № 1 від 04.03.2019 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення м.Заводське, сума 152 488,90 грн.; 

- договір № 445228 від 04.03.2019 року з ТОВ «Полтаваобленерго»  на технічну перевірку 

трьох однофазних електроустановок, сума 1 191,20 грн.; 

- договір № 28.03/Зв-19 від 04.03.2019 року з ПП «Універсал-2012»  на заміну акумулятора 

охоронної сигналізації (приміщення міської ради), сума 450,00 грн.; 

- договір № 1 від 11.03.2019 року з Комунальним госпрозрахунковим проектно-планувальним 

підприємством на здійснення авторського нагляду на об’єкті: «Впровадження 

енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по 

вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового 

комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області», 

сума 15 752,00 грн.; 

- договір № 29 від 11.03.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті: «Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій,2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 

інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького 

району, Полтавської області», сума 23 013,00 грн.; 

- договір № 30 від 11.03.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті: «Технічне переоснащення мереж внутрішнього електропостачання  нежитлової 

будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій,2а майнового комплексу АЗПСМ №1 

Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області», сума 5 654,00 грн.; 

- договір № 31 від 11.03.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

4500,00 грн.; 

- договір № 32 від 11.03.2019 року з КТП «Берегиня»  на постачання ксероксного паперу, сума 

6 000,00 грн.; 

- договір № 33 від 12.03.2019 року з ФОП Шиліною Л.М.  на очищення доріг від снігу, сума   

10 050,00 грн.; 

- договір № 34 від 21.03.2019 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж чайників 

електричних та наборів чашок, сума 708,00 грн.; 

- договір № 35 від 25.03.2019 року з ФОП Стариком В.В.  на купівлю-продаж мікрохвильової 

печі, сума 1 500,00 грн.; 

- договір № 36 від 25.03.2019 року з МГО «Спорт»  на організацію і проведення змагань з 

баскетболу, волейболу та шахів згідно міської Програми розвитку та підтримки 

баскетболістів, волейболістів, шахістів м.Заводське на 2019 рік, сума 540,00 грн.; 

- договір № ПО-21048531/ЕЦП/131935 від 25.03.2019 року з ДП «Національні інформаційні 

системи» на надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,  сума 300,00 грн.; 

- договір № 124/19П  від 26.03.2019 року з ТОВ «Експертиза ЗО»  на проведення експертизи 

кошторисної частини робочого проекту: «Реконструкція опорядження приміщень і мереж 

внутрішнього водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі поліклінічного 

відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської міської ради 

Лохвицького району, Полтавської області», сума 5 346,00 грн.; 



- договір № 2/19 від 26.03.2019 року з Комунальним госпрозрахунковим проектно-

планувальним підприємством на виготовлення кошторисної документації на об’єкт: 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція опорядження приміщень і мереж 

внутрішнього водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі поліклінічного 

відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської міської ради 

Лохвицького району, Полтавської області», сума 18 900,00 грн.; 

- договір № 38 від 02.04.2019 року з МГО «Спорт» на організацію і проведення футбольних 

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

розвитку аматорського футболу в м.Заводське на 2019 рік, сума 127 500,00 грн.; 

- договір № 41 від 04.04.2019 року з ТОВ «Рембудлюкс» на здійснення реконструкції 

опорядження приміщень і мереж внутрішнього водопостачання та водовідведення нежитлової 

будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 

Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області»,  сума 1 105 396,00 грн.; 

- договір № 37 від 08.04.2019 року з ФОП Лопатинським А.О. на перевезення пасажирів, сума 

600,00 грн.; 

- договір № 39 від 08.04.2019 року з ФОП Ісипом О.І.  на купівлю-продаж насаджень троянд, 

сума 7 000,00 грн.; 

- договір № 40 від 08.04.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті: «Реконструкція опорядження приміщень і мереж внутрішнього водопостачання та 

водовідведення нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового 

комплексу АЗПСМ № 1 Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області»,  

сума 17 917,00 грн.; 

- договір № 44 від 08.04.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж статуеток, сума 

3 720,00 грн.; 

- договір № 46 від 08.04.2019 року з ФОП Нагнойною Л.І. на купівлю-продаж квітів, сума       

10 000,00 грн.; 

- договір № 47 від 08.04.2019 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж подарунків: 

держаків дерев’яних, лопат снігових, граблів, сума 406,00 грн.; 

- договір № 43 від 11.04.2019 року з ФОП Лопатинським А.О. на перевезення пасажирів, сума 

990,00 грн.; 

- договір № 45 від 11.04.2019 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж альбомів, олівців 

кольорових, фарб, кольорового паперу, клею, гумок, лінійок, папок, зошитів, ручок та ін., сума 

19 505,00 грн.; 

- договір № 48 від 11.04.2019 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж подарунків: 

чайників, сума 585,00 грн. 

 

 

 

 

 

                      Міський голова      В. Сидоренко 


