
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  16.10.2019 р. № 2 

 

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 25.07.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж насосу, сума  

3650,00 грн.; 

- договір № 79 від 25.07.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж морозива 

(подарунки), сума  650,00 грн.; 

- договір № 80 від 25.07.2019 року з ФОП Фаліон Н.І. на участь в концертному заході,  сума 

6000,00 грн.; 

- договір № 81 від 05.08.2019 року з КП «Берегиня» на купівлю-продаж ксероксного паперу та 

ватману , сума  6 100,00 грн.; 

- договір № 82 від 06.08.2019 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж водонагрівачів, 

сума  5 780,00 грн.; 

- договір № 25/07 від 06.08.2019 року з ФОП Інденком В.І. на здійснення поточного ремонту 

елементів благоустрою в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума  41165,00 

грн.; 

- договір № 88027 від 12.08.2019 року з ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» на здійснення 

капітального ремонту по облаштуванню спортивного майданчика за адресою: м.Заводське 

Лохвицького району Полтавської області вул.Шкільна», 446 175,00 грн.; 

- договір № ЕМ 07/173 від 13.08.2019 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на здійснення 

поточного ремонту системи електропостачання приміщення ДНЗ «Малятко», сума 11 102,00 

грн.; 

- договір № 84 від 13.08.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів,  сума 

10000,00 грн.; 

- договір № ПО-21048531/ЕЦП/1400790 від 14.08.2019 року з ДП «Національні інформаційні 

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

- договір № 29 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Шкільній в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 27 462,89 грн.; 

- договір № 30 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття прибудинкової території по вул. Шкільній в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області, сума 14 167,46 грн.; 

- договір № 31 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Сковороди в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 31 666,49 грн.; 

 



- договір № 32 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Перемоги  в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 5 789,20 грн.; 

- договір № 33 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по проспекту Миру в м.Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 5 309,14 грн.; 

- договір № 34 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Гоголя в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 19 230,33 грн.; 

- договір № 35 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Франка в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 3 868,98 грн.; 

- договір № 36 від 19.08.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Польовій в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 96 632,02 грн.; 

- договір № 86 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Перемоги в 

м.Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  71,88грн.; 

- договір № 87 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Сковороди в  

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  395,37 грн.; 

- договір № 88 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

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

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  340,93 грн.; 

- договір № 89 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Гоголя в         

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  238,66 грн.; 

- договір № 90 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Франка в             

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  48,00 грн.; 

- договір № 91 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Польовій в      

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  1 199,29 грн.; 

- договір № 92 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по проспекту Миру в 

м.Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  65,92 грн.; 

- договір № 93 від 19.08.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території по        

вул. Шкільній в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  177,00 грн.; 

- договір № 28 від 19.08.2019 року з ФОП Папеяном А.Г.  на планування доріг автогрейдером, 

сума 6 445,50 грн.; 

- договір № 08/133 від 19.08.2019 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення поточного 

ремонту  декоративних ліхтарів в центральній частині м.Заводське, сума 1 663,00 грн.; 

- договір № 14/08 від  19.08.2019 року з ФОП Інденком В.І. на здійснення поточного ремонту 

системи опалення ДНЗ «Малятко», сума 70 981,00 грн.; 

- договір № 94 від 22.08.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт приміщення ДНЗ «Теремок» в м. Заводське по вул. Озерній,9 

Лохвицького району, Полтавської області», сума 2 043,76 грн.; 

- договір № 16/08 від 22.08.2019 року з ФОП Інденком В.І.  на здійснення поточного ремонту 

приміщення ДНЗ «Теремок» в м. Заводське по вул.Озерній,9 Лохвицького району, 

Полтавської області, сума  147 497,00 грн.; 

- договір № 85 від 23.08.2019 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж оливи, волосіні до 

тримера та запасних частин до бензокосарок , сума 10 000,00 грн.; 



- договір № 95 від 23.08.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

2100,00 грн.; 

- договір № 97 від 04.09.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума  

5950,00 грн.; 

- договір № 83 від 05.09.2019 року з ФОП Костіровим А.А. на купівлю-продаж дорожніх 

знаків та кріплення, сума 27 216,46 грн.; 

- договір № 99 від 05.09.2019 року з ФОП Гавриленком В.І.  на купівлю-продаж лінолеуму, 

підкладки під ламінат, дюбелів, плінтусів, фурнітури до плінтусів, сума 6 579,50 грн.; 

- договір № 08/134 від 05.09.2019 року з ПВКП «Енергосервіс-М» на здійснення поточного 

ремонту  системи електропостачання ДНЗ «Малятко», сума 1 688,00 грн.; 

- договір № 7 від 05.09.2019 з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту систем 

водопостачання та водовідведення в ДНЗ «Малятко», сума 11 465,33 грн.; 

- договір № 96 від 05.09.2019 року з ФОП Сизовою Н.І.  на купівлю-продаж туалету 

дерев’яного, сума  4 200,00 грн.; 

- договір № 190808-1 від 10.09.2019 року з ТОВ «Перша будівельна експертиза» на 

проведення експертизи проектної документації в частині кошторису проектної документації 

«Капітальний ремонт по облаштуванню спортивного майданчика за адресою: м.Заводське 

Лохвицького району Полтавської області вул. Шкільна», сума  3 240,00 грн.; 

- договір № LA 07/174 від 12.09.2019 року з ПВКП «Енергосервіс-М»  на надання послуг 

електролабораторії з профілактичних вимірювань в діючих електроустановках до 1000 В, сума 

13 989,00 грн.; 

- договір № 98 від 10.09.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж шоколадних 

батончиків (подарунки), сума  1 069,20 грн.; 

- договір № 100 від 10.09.2019 року з ФОП Лопатинським А.О..  на перевезення пасажирів, 

сума 4 020,00 грн.; 

- договір № 101 від 10.09.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума 

9100,00 грн.; 

- договір № 470078 від 17.09.2019 року з АТ «Полтаваобленерго»  на здійснення технічної 

перевірки однофазної електроустановки (МБК №2), сума 397,07 грн.; 

- договір № 470075 від 17.09.2019 року з АТ «Полтаваобленерго»  на здійснення технічної 

перевірки однофазної електроустановки (КТП 428), сума 397,07 грн.; 

- договір № 103 від 19.09.2019 року з МГО «Спорт»  на організацію та проведення спортивних 

та культурних заходів до Дня міста, сума 55 000,00 грн.; 

- договір № 104 від 19.09.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів , сума 

2000,00 грн.; 

- договір № 42 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Мирній в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 8 669,42 грн.; 

- договір № 43 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Веселій в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 4 349,13 грн.; 

- договір № 44 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Тесленка в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 4 109,08 грн.; 

- договір № 45 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Лермонтова в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 7 613,37 грн.; 

- договір № 46 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Кільцевій в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 1 228,86 грн.; 

- договір № 47 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Привокзальній в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 5 693,15 грн.; 



- договір № 48 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по туп. Привокзальному в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 8 909,53 грн.; 

- договір № 49 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по пров. Л.Українки в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 5 069,12 грн.; 

- договір № 50 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Академіка Пономаренка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума 48 564,08 грн.; 

- договір № 51 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Матросова в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 160 727,33 грн.; 

- договір № 52 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Жукова в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 2 188,87 грн.; 

- договір № 53 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по І пров. Жукова  в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 6 029,31 грн.; 

- договір № 54 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Полтавській в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 31 877,28 грн.; 

- договір № 55 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Садовій в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 13 469,86 грн.; 

- договір № 56 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по І пров. Садової  в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 7 229,34 грн.; 

- договір № 57 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Горянській в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 3 629,04 грн.; 

- договір № 58 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Озерній в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 81 822,31 грн.; 

- договір № 59 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул Робітничій в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 64 704,11 грн.; 

- договір № 60 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Чернишевського в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 75 471,74 грн.; 

- договір № 61 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Проектній  в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області, сума 22 584,46 грн.; 

- договір № 62 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Гайовій в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 12 029,72грн.; 

- договір № 63 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Чехова в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 2 908,96 грн.; 

- договір № 64 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного тротуару по вул. Ватутіна в м. Заводське Лохвицького району Полтавської 

області, сума 1 890,71 грн.; 



- договір № 65 від 25.09.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного тротуару по вул. Тополиній в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 1 418,07 грн.; 

- договір № 105 від 25.09.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єктах «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Мирній, 

Веселій, Тесленка, Лермонтова, Кільцевій, Привокзальній, пров. Л.Українки, вул. Академіка 

Пономаренка, Матросова, Жукова, І пров. Жукова, вул. Полтавській, Садовій, І пров. Садової, 

вул. Горянській, Озерній, Робітничій, Чернишевського, Проектній, туп. Привокзальному в      

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума 6 909,00 грн.; 

- договір № 106 від 25.09.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єктах «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Гайовій, 

Чехова в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума 185,00 грн.; 

- договір № 107 від 25.09.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єктах «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного тротуару по вул. Ватутіна, 

Тополиній в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума 41,00 грн.; 

- договір № 8 від 02.10.2019 року з  КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

покрівлі ДНЗ «Малятко» в м.Заводське, сума  27 940,25 грн.; 

- договір № 102 від 02.10.2019 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж стелажу, сума 

1400,00 грн.; 

- договір № 9 від 02.10.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного             

ремонту електричних мереж по вул. Озерній, Ватутіна, Шкільній, проспекту Миру,                               

туп. Привокзальному в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума      

83133,07 грн.; 

- договір № 0221112 від 04.10.2019 року з ТОВ «Комел»  на купівлю-продаж блоку живлення, 

мережевих адаптерів, накопичувачів, процесора та ін., сума 8 595,00 грн.; 

- договір № 108 від 15.10.2019 року з ПП «Редакція Лохвицької районної газети «ЗОРЯ»  на 

надання послуг по розміщенню інформації (оголошення про конкурс), сума 270,00 грн.; 

- договір № 110 від 15.10.2019 року з ФОП Лопатинським А.О.  на перевезення пасажирів, 

сума 14 400,00 грн.; 

- договір № 111 від 15.10.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж планшетів та 

мольбертів, сума 8 800,00 грн. 

 

 

 

 

 

                            Міський голова                  В. Сидоренко 


