
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  24.07.2019 р. № 5 

 

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 № 2 від 08.04.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

мережі вуличного освітлення в м.Заводське,  сума 11 908,10 грн.; 

- договір № 03/45 від 16.04.2019 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення поточного 

ремонту електропостачання  нежитлової будівлі по вул. Ватутіна,171 в м. Заводське, сума  

5784,00 грн.; 

- договір № 2/22 від 22.04.2019 року з ТОВ «Комел» на постачання жорстких дисків та 

настільного кріплення для LCD, сума  2 749,00 грн.; 

- договір № 489 від 23.04.2019 року з Регіональним міжгалузевим учбово-методичним 

центром по охороні праці при раді колективних с/г підприємств Полтавської області на 

навчання з питань охорони праці (керівники ДНЗ), сума   600,00 грн.; 

- договір № 42 від 02.05.2019 року з ДП «Гадяцьке лісове господарство» на купівлю-продаж 

саджанців, сума 11 868,00 грн.; 

- договір № 52 від 03.05.2019 року з ФОП  Совою О.І. на купівлю-продаж гетрів футбольних, 

сума 6 760,00 грн.; 

- договір № 51 від 13.05.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

6950,00 грн.; 

- договір № 3 від 13.05.2019 року з ПАТ «Полтавагаз»  на надання послуг з експлуатації 

газорозподільної системи, сума 2 681,13 грн.; 

- договір № 452274 від 13.05.2019 року з АТ «Полтаваобленерго»  на здійснення технічної 

повірки 3-х фазної електроустановки (адмінприміщення),  сума 554,39 грн.; 

- договір № 53 від 20.05.2019 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення фестивалю-

конкурсу «Веселкові кольори», сума  25 000,00 грн.; 

- договір № 519-ВХ від 20.05.2019 року з ФОП Головком А.О. на надання послуг віртуального 

хостингу, сума 1 755,00 грн.; 

- договір № 3 від 23.05.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

вуличного освітлення в м.Заводське,  сума 31 051,16 грн.; 

- договір № 54 від 27.05.2019 року з ФОП Терлецькою Т.Ю. на купівлю-продаж музичних 

інструментів, сума 163 628,00 грн.; 

- договір № 0574-19Е від 27.05.2019 року з ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна експертиза»  на виконання експертизи проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

 



значення О1712162 Млини-Піски в межах вул. Ватутіна м. Заводське Лохвицького району, 

Полтавської області», сума  19 920,00 грн.; 

- договір № 0193448 від 27.05.2019 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»  на 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів,  сума 968,00 грн.; 

- договір № ОНВ-Ю/0193449 від 27.05.2019 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова 

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

367,20 грн.; 

- договір № 55 від 04.06.2019 року з МГО  «Спорт»  на організацію і 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 та фітнесу в м.Заводське на 2019 рік», сума  15 000,00 грн.; 

- договір № 56 від  04.06.2019 року з ФОП Лопатинським А.О.  на перевезення пасажирів, 

сума  7 956,00 грн.; 

- договір № 57 від 06.06.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума  

6800,00 грн.; 

- договір № UA0221112.2019 від 10.06.2019 року з ТОВ «Комел» на постачання 

акумуляторних батарей та валів, сума 3 517,20 грн.; 

- договір № 10-2019 від 12.06.2019 року з ФОП Ляшком О.А. на виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

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

Лохвицького району, Полтавської області», сума  14 500,00 грн.; 

- договір № 58 від 12.06.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж труби-бас, сума  

20 000,00 грн.; 

- договір № 59  від 12.06.2019 року з  ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

2400,00 грн.; 

- договір № ИНЗ 000966 від 12.06.2019 року з ТОВ «Інтелект-Захід» на постачання пакетів 

оновлення до комп’ютерної програми «IS-pro»,  сума 6 960,00 грн.; 

- договір № 4 від 12.06.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

каналізаційної мережі по вул. Робітничій в м.Заводське,  сума 37 947,29 грн.; 

- договір № 60 від 21.06.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж подарунків,  

сума  1 255,00 грн.; 

- договір № 61 від 21.06.2019 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж вапна, сума 

1110,00 грн.; 

- договір № 62 від 25.06.2019 року з ФОП Лопатинським А.О. на перевезення пасажирів, сума 

14 340,00 грн.; 

- договір № 69-19/П від 25.06.2019 року з ТОВ «Укртранссервіс-груп»  на надання послуг із 

замовлення (бронювання) потужності, сума  9 226,46 грн.; 

- договір № 047 від 02.07.2019 року з ФОП Лучечко А.В.  на забезпечення концертного заходу 

до Дня молоді, сума 4 800,00 грн.; 

- договір № 65 від 02.07.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів по вул. Шкільній в               

м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 262,00 грн.; 

- договір № 66 від 02.07.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів по вул. Матросова в            

м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 300,00 грн.; 

- договір № 67 від 02.07.2019 з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по            

вул. Робітничій в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 138,00 грн.; 

- договір № 68 від  02.07.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по      

вул. Озерній в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 444,00 грн.; 



- договір № 69 від 02.07.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по           

вул. Проектній в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 266,00 грн.; 

- договір № 9 від 02.07.2019 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по вул. Проектній в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області, сума  20 777,69 грн.; 

- договір № 10 від 02.07.2019 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по вул. Озерній в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області, сума  35 810,48 грн.; 

- договір № 11 від 02.07.2019 року з  ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття прибудинкових територій по вул. Робітничій в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області, сума  11 127,14 грн.; 

- договір № 12 від 02.07.2019 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття тротуарів  по вул. Шкільній в м. Заводське Лохвицького району, 

Полтавської області, сума  21 356,76 грн.; 

- договір № 13 від 02.07.2019 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття тротуарів по вул. Матросова в м. Заводське Лохвицького району, 

Полтавської області, сума  24 394,24 грн.; 

- договір № 11/28 від 04.07.2019 року з ПАТ «Полтавагаз» на здійснення технічного 

обслуговування внутрішніх систем газопостачання, що не є ГРМ, сума  11 237,72 грн.; 

- договір № 70 від 04.07.2019 року з ПП «Редакція Лохвицької районної газети «ЗОРЯ»  на 

надання послуг по розміщенню інформації, сума 744,00 грн.; 

- договір № 71 від 04.07.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

5000,00 грн.; 

- договір № 72 від 04.07.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума 

3600,00 грн.; 

- договір № 5 від 04.07.2019 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

каналізаційної мережі ДНЗ «Малятко» в м.Заводське, сума 92 255,77 грн.; 

- договір № 73 від 08.07.2019 року з ФОП Коваленком А.П.  на купівлю-продаж контейнерів 

для сортування побутових відходів, сума 22 260,00 грн.; 

- договір № 75 від 18.07.2019 року з ФОП Роданич М.І.  на купівлю-продаж гойдалки 

двомісної вуличної, сума 5 850,00 грн.; 

- договір № 76 від 18.07.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума 

4500,00 грн.; 

- договір № 77 від 18.07.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж шоколаду, сума 

640,00 грн. 

 

 

  

                     Міський голова      В. Сидоренко 


