
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  20.12.2019 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 № 112 від 17.10.2019 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума  

1800,00 грн.; 

- договір № 115 від 17.10.2019 року з ФОП Барабашом О.А. на купівлю-продаж гранітних 

меморіальних дошок, сума  7 200,00 грн.; 

договір № 117 від 17.10.2019 року з ФОП Щемуром Ю.Ю. на купівлю-продаж секцій 

залізобетонних та стовпів, сума  4 690,00 грн.; 

- договір № 116 від 21.10.2019 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж ксероксного паперу, 

папок, швидкозшивачів, зошитів, клею та ін.,  сума 3 000,00 грн.; 

- договір № 118 від 21.10.2019 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума  

8560,00 грн.; 

- договір № 36/09 від 21.10.2019 року з ТОВ «Амавір» на здійснення сервісного 

обслуговування газового обладнання теплогенераторної ДНЗ «Малятко», сума  500,00 грн.; 

- договір № 37/09 від 21.10.2019 року з ТОВ «Амавір» на здійснення сервісного 

обслуговування газового обладнання теплогенераторної ДНЗ «Теремок», сума  500,00 грн.; 

- договір № 38/09 від 21.10.2019 року з ТОВ «Амавір» на здійснення сервісного 

обслуговування газового обладнання теплогенераторної адмінприміщення міської ради, сума  

500,00 грн.; 

- договір № 2-2270 від 24.10.2019 року з ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»  на 

постачання спортивного інвентаря, сума 149 000,00 грн.; 

- договір № 69 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

Полтавської області, сума 90 680,33 грн.; 

- договір № 70 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

району Полтавської області, сума 68 760,56 грн.; 

- договір № 71 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

району Полтавської області, сума 21 663,89 грн.; 

- договір № 72 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

району Полтавської області, сума 138 599,16 грн.; 

 



- договір № 73 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

району Полтавської області, сума 22 612,60 грн.; 

- договір № 74 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.8 Березня в м.Заводське Лохвицького району 

Полтавської області, сума 1 496,00 грн.; 

- договір № 75 від 24.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ямкового ремонту 

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

Полтавської області, сума 10 817,45 грн.; 

- договір № 120 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по              

вул. Шевченка в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  1 742,00 грн.; 

- договір № 121 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по               

вул. Пушкіна в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  1 131,00 грн.; 

- договір № 122 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по              

вул. Абрикосовій в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  854,00 грн.; 

- договір № 123 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по               

вул. Заводській в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  269,00 грн.; 

- договір № 124 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по              

вул. Південній  в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  290,00 грн.; 

- договір № 125 від 24.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по              

вул. Зоряній  в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума  134,00 грн.; 

- договір № 126 від 24.10.2019 року з ФОП Ярмішко В.В.  на купівлю-продаж тюлі та карнизів, 

сума  7 500,00 грн.; 

- договір № 18 від 28.10.2019 року з ФОП Мордасовим О.О.  на купівлю-продаж гірлянд,  сума 

33169,85 грн.; 

- договір № 76 від 28.10.2019 року з ПП «Океан» на здійснення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття біля МБК №1 в м.Заводське Лохвицького району Полтавської 

області, сума 29 990,35 грн.; 

- договір № 77 від 28.10.2019 року з ПП «Океан» на облаштування твердим покриттям 

спортивного майданчика на міському стадіоні по вул. Матросова,15а в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області, сума  107 212,34 грн.; 

- договір № 127 від 28.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Облаштування твердим покриттям спортивного майданчика на міському стадіоні 

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

1 506,00 грн.; 

- договір № 128 від 28.10.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля МБК №1 в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області», сума  421,00 грн.; 

- договір № 131 від 28.10.2019 року з КП «Лохвиця друк»  на купівлю-продаж меню 

розгорток, книг розрахунків, карток реєстрації особи та ін., сума 2 282,00 грн.; 

- договір № 1710 від 29.10.2019 року з ФОП Яковенко І.М.  на постачання хореографічних 

станків, сума  3 700,00 грн.; 

- договір № 22 від 04.11.2019 року з ФОП Папеяном А.К. на влаштування щебеневого 

покриття по вул. Грушевського в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума  

199 967,55 грн.; 



- договір № 129 від 04.11.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Влаштування щебеневого покриття по вул. Грушевського в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області», сума  2 775,00 грн.; 

- договір № 132 від 04.11.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж шафи 

холодильної,  сума 29 500,00 грн.; 

- договір № 134 від 07.11.2019 року з ФОП  Лопатинським А.О.  на перевезення пасажирів, 

сума 3 250,00 грн.; 

- договір № 135 від 07.11.2019 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума 

2200,00 грн.; 

- договір № 21048531/ДП від 15.11.2019 року з ДП «Національні інформаційні системи» на 

здійснення технічного обслуговування автоматизованого робочого місця, сума  360,00 грн.; 

- договір № 136 від 18.11.2019 з АТ «Укрпошта» на купівлю-продаж конвертів, сума                  

1 750,00 грн.; 

- договір № 138 від 18.11.2019 року з ФОП Лосєвою В.О.  на купівлю-продаж футбольних 

м’ячів та сходів для тренувань, сума 18 672,64 грн.; 

- договір № 141 від 18.11.2019 року з ФОП Різником С.В.  на купівлю-продаж автозапчастин, 

сума 11 210,00 грн.; 

- договір № 142 від 18.11.2019 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж вапна, сума 

885,00 грн.; 

- договір № 10-36/687ТО/2019 від 18.11.2019 року з АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Полтавагаз»  на здійснення технічного обслуговування комерційних вузлів обліку газу, сума 

10 539,01 грн.; 

- договір № 10-53/223/2019 від 18.11.2019 року з АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Полтавагаз»» на коригування проекту «Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку 

(заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській,1 в м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської області, сума 13 646,83 грн.; 

- договір № 137 від 19.11.2019 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума  

13000,00 грн.; 

- договір № 139 від 19.11.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж шоколаду 

(подарунки), сума  267,00 грн.; 

- договір № 21 від 22.11.2019 року з ФОП Папеяном А.К. на влаштування щебеневого 

покриття по вул. Яблуневій в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, сума  

112897,36 грн.; 

договір № 130 від 22.11.2019 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Влаштування щебеневого покриття по вул. Яблуневій в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області», сума  1 556,00 грн.; 

- договір № 140 від 22.11.2019 року з ФОП Костенко Т.В.  на купівлю-продаж тканин та ниток, 

сума 451,00 грн.; 

- договір № 12/101/19 від 22.11.2019 року з АТ «Полтавагаз»  на здійснення технічного 

нагляду за об’єктом «Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу (заміна 

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

875,64 грн.; 

- договір № 478516 від 22.11.2019 року з АТ «Полтаваобленерго».  на здійснення технічної 

перевірки однофазної електроустановки (КТП 533), сума 397,07 грн.; 

- договір № 1832/ВТ/Е від 02.12.2019 року з ТОВ «Агентство «Е-Консалт» на надання 

юридичних послуг, сума 3 900,00 грн.; 

- договір № 18/11 від 26.11.2019 року з ФОП Інденком В.І. на здійснення поточного ремонту 

приміщення в м. Заводське по вул. Матросова,12, сума 46 623,00 грн.; 

- договір № 143 від 26.11.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт приміщення в м. Заводське по вул. Матросова,12», сума      

641,00 грн.; 

- договір № 10 від 26.11.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

теплової мережі Заводської АЗПСМ №1, сума 9 852,05 грн.; 



- договір № 146 від 02.12.2019 року з МГО «Правопорядок» на здійснення охорони 

громадського порядку в м.Заводське, сума 4 400,00 грн.; 

- договір № 147 від 02.12.2019 року з ФОП Лапою В.В. на купівлю-продаж футбольної форми, 

сума 11 327,36 грн.; 

- договір № 148 від 02.12.2019 року з ФОП Стариком  В.І. на купівлю-продаж листів 

оцинкованих, сума 1 400,00 грн.; 

- договір № 03  від 02.12.2019 року з КП «Комунсервіс» на вивезення побутових відходів, сума 

1 354,02 грн.; 

- договір № 149 від 02.12.2019 року з ФОП Нагнойною Л.І.  на купівлю-продаж квітів, сума 

1300,00 грн.; 

- договір № 150 від 02.12.2019 року з ТОВ «Баланс-Клуб» на передплату періодичних 

друкованих видань, сума  3 312,00 грн.; 

- договір № 3/UA0221112.2019 від 02.12.2019 року з ТОВ «Комел»  на купівлю-продаж 

комп’ютерного обладнання, сума 4 347,00 грн.; 

- договір № 144 від 03.12.2019 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання дорадчо-

консультативних послуг (поточний ремонт системи газопостачання та заміна вузла обліку газу 

теплогенераторної ДНЗ «Теремок»), сума 2 984,00 грн.; 

- договір № 145 від 03.12.2019 року з ФОП Коротенком О.Б. на надання дорадчо-

консультативних послуг (реконструкція системи газопостачання та заміна вузла обліку газу 

теплогенераторної ДНЗ «Малятко»), сума 4 263,00 грн.; 

- договір № 33 від 03.12.2019 року з ФОП Поліщуком К.О. на купівлю-продаж баскетбольних 

м’ячів, сума 4 780,00 грн.; 

- договір № 267 від 04.12.2019 року з ФОП Оніщуком М.В. на купівлю-продаж календарів 

настільних, сума 3 000,00 грн.; 

- договір № 11 від 05.12.2019 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

електричних мереж по вул. Ватутіна в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, 

сума 16 626,82 грн.; 

- договір № 151 від 05.12.2019 року з ФОП Марковим В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Капітальний ремонт по облаштуванню спортивного майданчика за адресою:  

м.Заводське Лохвицького району Полтавської області по вул. Шкільній», сума 5 373,00 грн.; 

- договір № 07/08/2019-3 від 05.12.2019 року з ТОВ «Міжнародна торгова компанія «Інтера» 

на здійснення авторського нагляду на об’єкті «Капітальний ремонт по облаштуванню 

спортивного майданчика за адресою:  м.Заводське Лохвицького району Полтавської області по 

вул. Шкільній», сума 3 240,00 грн.; 

- договір № 152 від 05.12.2019 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж канцтоварів, сума 

17 773,00 грн.; 

- договір № 153 від 05.12.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж шоколаду 

(подарунки), сума 984,85 грн.; 

- договір № 154 від 09.12.2019 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж спортивного 

взуття, сума 18 500,00 грн.; 

- договір № 156 від 10.12.2019 року з Полтавською дирекцією АТ «Укрпошта» на здійснення 

передплати періодичних видань, сума 27 411,06 грн.; 

- договір № 158 від 10.12.2019 року з ФОП Говтвяницею О.А. на купівлю-продаж футбольної 

форми, сума 21 447,00 грн.; 

- договір № 155 від 12.12.2019 року з ТОВ Видавництво «Миргород»  на надання друкарських 

послуг, сума 1 478,14 грн.; 

- договір № 159 від 12.12.2019 року з ФОП Дяченком В.М. на перевезення пасажирів, сума 

13280,00 грн.; 

- договір № ИН3001588 від 12.12.2019 року з ТОВ «Інтелект-Захід» на обслуговування 

програмного забезпечення системи «IS-pro», сума 5 760,00 грн.; 

- договір №12 від 12.12.2019 року з  КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

системи водопостачання ДНЗ «Малятко»  в м.Заводське, сума  5 152,97 грн.; 



- договір № 50 від 12.12.2019 року з АТ «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»  на 

проведення робіт по опломбуванню та розпломбуванню газовикористовуючого обладнання, 

сума 45 652,90 грн.; 

- договір № 161 від 12.12.2019 року з ФОП Різником С.В. на перевезення пасажирів, сума 

2000,00 грн.; 

- договір № 162 від 12.12.2019 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж господарчих 

товарів, сума 2 086,50 грн.; 

- договір № 160 від 16.12.2019 року з ФОП Канівцем В.М. на купівлю-продаж телефонного 

обладнання, сума 12 069,00 грн.; 

- договір № 163 від 16.12.2019 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж цукерок та чаю 

(подарунки), сума 12 221,70 грн.; 

- договір № 164 від 16.12.2019 року з ФОП Нагнойною Л.І.  на купівлю-продаж квітів, сума  

500,00 грн.; 

- договір № 165 від 19.12.2019 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж канцтоварів, сума  

330,00 грн.; 

- договір № 166 від 19.12.2019 року з ФОП Буряк Т.Г.  на надання послуг автомобільного 

транспорту, сума  2 000,00 грн.; 

- договір № 167 від 19.12.2019 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж столів та стелажів, 

сума  12 460,00 грн.; 

- договір № 193 від 19.12.2019 року з ДП «Пирятинське лісове господарство»  на купівлю-

продаж сосни звичайної, сума  1 440,00 грн.; 

- договір № 168 від 19.12.2019 року з ФОП Буряк Т.Г.  на купівлю-продаж меблів, сума 

40140,00 грн. 

 

 

 

 

                        Міський голова                                                   В.Сидоренко 

 

 

 

 


