
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  24.03.2020 р. № 4 

 

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 № 2-2020 від 21.01.2020 року з ПП Телерадіокомпанія «ТЕКС»  на надання послуг з 

доступу до мережі Інтернет (міська рада), сума  1 080,00 грн.; 

- договір № 3-2020 від 21.01.2020 року з ПП Телерадіокомпанія «ТЕКС»  на надання послуг з 

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

- договір № МБ-0004 від 21.01.2020 року з ТОВ «Інфософт Сервіс» на надання послуг з 

програмного забезпечення, сума  2 335,00 грн.; 

- договір № 70-20/П від 29.01.2020 року з ТОВ «Укртранссервіс-груп» на надання послуг з 

замовлення (бронювання) потужності,  сума 2 056,06грн.; 

- договір № 01 від 21.01.2020 року з МГО «Спорт» на організацію та проведення турніру з 

міні-футболу на Кубок міського голови згідно Міської програми розвитку міні-футболу 

(Кубок міського голови) в м. Заводське  на 2020р., сума  10 000,00 грн.; 

- договір № 02 від 23.01.2020 року з ФОП Грабовою С.М. на купівлю-продаж подарункових 

наборів згідно Міської програми розвитку настільного тенісу (Кубок міського голови з 

настільного тенісу) у м. Заводське на 2020р., сума  7 000,00 грн.; 

- договір № 01 від 21.01.2020 року з КП «Комунсервіс» на надання послуг з водопостачання, 

сума  40 400,00 грн.; 

- договір № 02 від 21.01.2020 року з КП «Комунсервіс» на надання послуг з водовідведення, 

сума  43 600,00 грн.; 

- договір № 03 від 21.01.2020 року з КП «Комунсервіс» на надання послуг з поводження з 

ТПВ, сума  6 000,00 грн.; 

- договір № 5187-5391/Тк/Зв-20 від 21.01.2020 року з ПП «Універсал-2012» на надання послуг 

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

- договір № 03 від 21.01.2020 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на купівлю-продаж 

кефіру, йогуртів, ряжанки, сметани, сума 91 128,50 грн.; 

- договір № 04 від 21.01.2020 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на купівлю-продаж 

молока пастеризованого, сума 84 378,00 грн.; 

- договір № 05 від 21.01.2020 року з ТОВ «Оржицький молокозавод» на купівлю-продаж 

вершкового масла, сума 60 810,00 грн.; 

- договір № 06 від 27.01.2020 року з ФОП Антоненко Л.І. на постачання борошна, рису, круп, 

сума 20 000,00 грн.; 

- договір № 07 від 27.01.2020 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів 

харчування, сума 307 000,00 грн.; 

 



- договір № 08 від 27.01.2020 року з ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» на постачання 

хлібопродуктів, сума 74 580,00 грн.; 

- договір № 56-181 від 23.01.2020 року з ПАТ «Укртелеком»  на надання телекомунікаційних 

послуг, сума  12 000,00 грн.; 

- договір № 09 від 27.01.2020 року з ФОП Грабовою С.М.  на постачання м’яса (курятина), 

сума  70 720,00 грн.; 

- договір № 33 від 27.01.2020 року з Виконавчою дирекцією Асоціації міст Полтавщини  на 

сплату членських внесків, сума  1 611,00 грн.; 

- договір № 464 від 27.01.2020 року з ВАОМС «Асоціація міст України»  на сплату членських 

внесків, сума  3 221,20 грн.; 

- договір № 10 від 27.01.2020 року з ФОП Різником С.В.  на перевезення пасажирів, сума  

100000,00 грн.; 

- договір № 501/17тр від 20.01.2020 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»  на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (бензин), сума  97 000,00 грн.; 

- договір № 502/17тр від 20.01.2020 року з ТОВ «Надежда Ритейл 2017»  на купівлю-продаж 

нафтопродуктів (газ пропан-бутан), сума  35 000,00 грн.; 

- договір № 11 від 28.01.2020 року з АТ «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»  на 

розподіл природного газу,  сума 67 979,52 грн.; 

- договір № 12 від 04.02.2020 року з ГО «Боксерський клуб «АЛЕКС»  на організацію та 

участь у боксерських змаганнях згідно Міської програми розвитку боксу в м. Заводське на 

2020 р.,  сума 45 000,00 грн.; 

- договір № 13 від 04.02.2020 року з МГО «Правопорядок» на надання послуг по охороні 

громадського порядку в м. Заводське, сума 80 000,00 грн.; 

- договір № 14 від 03.02.2020 року з ТОВ «Сенча» на постачання м’яса (свинина), сума  

126360,00 грн.; 

- договір № 15 від 28.01.2020 року з ТОВ «Екотехноінвест»  на постачання природного газу, 

сума  388 080,00 грн.; 

- договір № 16 від 04.02.2020 року з КП «Лохвиця друк»  на купівлю-продаж журналу обліку 

запитів на інформацію, журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг, сума  156,00 грн.; 

- договір № 19 від 04.02.2020 року з ФОП  Лопатинським А.О.  на перевезення пасажирів, 

сума 50 000,00 грн.; 

- договір № 20 від 03.02.2020 року з ТОВ «Сенча»  на постачання свіжого (кисломолочного) 

сиру, сума  52 500,00 грн.; 

- договір № 103/20 від 04.02.2020 року з ТОВ «Полтаваенергозбут» на закупівлю електричної 

енергії, сума  1 018 976,00 грн.; 

- договір № 21 від 17.03.2020 року з ФОП Коротенком О.Б.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації «Будівництво водогону по вул.Польовій в м.Заводське», сума  

31409,47 грн.; 

- договір № 22 від 17.03.2020 року з ФОП Коротенком О.Б.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації «Будівництво водогону по вул. Робітничій та Ватутіна в                  

м. Заводське», сума  33 851,58 грн.; 

- договір № 23 від 26.02.2020 року з ТОВ «Видавництво «Миргород» на надання друкарських 

послуг (інформативний бюлетень громади м. Заводське «Інформаційний вісник»), сума  

35000,00 грн.; 

- договір № 1 від 17.03.2020 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

електричних мереж по вул. Абрикосовій, Козацькій, Франка, Перемога, Шкільній, Ватутіна 

Південній, Озерній, туп. Робітничої в м. Заводське, сума 199 400,22  грн.; 

- договір № ПИТ010274 від 02.03.2020 року з ТОВ «Інтелект-Т»  на постачання пакетів 

оновлення до комп’ютерної програми «M.E.Doc», сума 1 800,00 грн.; 

- договір № 25 від 10.02.2020 року з ФОП Дяченком В.М.  на перевезення пасажирів, сума 

45000,00 грн.; 



- договір № 21600103 від 12.02.2020 року з АТ «Полтаваобленерго»  на розподіл електричної 

енергії (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії), сума 8 995,31 

грн.; 

- договір № 26 від 17.02.2020 року з ФОП Замулою Л.В.  на здійснення ремонту побутової 

техніки, сума 2 300,00 грн.; 

- договір № 27  від 17.02.2020 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж дошок обробних, 

стелажів кухонних, сума 21 530,00  грн.; 

- договір № 28 від 20.02.2020 року з ФОП  Грабовою С.М.  на купівлю-продаж баскетбольних 

та волейбольних м’ячів, сума  3 460,00 грн.; 

- договір № 29 від 20.02.2020 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж господарчих 

товарів, сума  124 200,00 грн.; 

- договір № 30 від 02.03.2020 року з ФОП Боголюб Н.П. на купівлю-продаж рукавичок 

змагальних боксерських, шолома захисного, бандажу, мішків боксерських та спеціального 

одягу для боксу, сума  15 000,00 грн.; 

- договір № 1/UA0221112.2020 від 06.02.2020 року з ТОВ «Комел»  на постачання 

комп’ютерного обладнання, сума  5 027,04 грн.; 

- договір № 2/UA0221112.2020 від 12.02.2020 року з ТОВ «Комел»  на постачання 

комп’ютерного обладнання, сума  2 434,02 грн.; 

- договір № 32 від 25.02.2020 року з ФОП Колісником О.І.  на надання послуг з видалення 

дерев, сума 25 000,00 грн.; 

- договір № 3/UA0221112.2020 від 21.02.2020 року з ТОВ «Комел»  на постачання 

комп’ютерного обладнання, сума  2 932,98 грн.; 

- договір № 11 від 05.03.2020 року з ФОП Гапоненком О.В. на надання послуг з 

профілактичної дезінфекції, сума 3 095,00 грн.; 

- договір № 36 від 0503.2020 року з ФОП  Череватюком О.В. на купівлю-продаж акустичної 

апаратури, сума 98 880,00 грн.; 

- договір № 33 від 205.03.2020 року з ТОВ «Старт-99» на купівлю-продаж кубків та статуеток, 

сума 925,00 грн.; 

- договір № 21 від 17.03.2020 року з ФОП Холодовим С.О. на здійснення технічного 

обслуговування вогнегасників, сума 2 348,15 грн.; 

- договір № 22 від 16.03.2020 року з ФОП Холодовим С.О. на купівлю-продаж вогнегасників, 

сума 6 180,00 грн.; 

- договір № 37 12.03.2020 року з ФОП Буряком О.М.  на купівлю-продаж полиць і подіуму 

(МБК №1), сума 2 915,00 грн.; 

- договір № 08/20П  від 17.03.2020 року з ТОВ «Експертиза ЗО»  на проведення експертизи 

проектної документації робочого проекту «Будівництво водогону по вул. Робітничій та 

Ватутіна в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 7 392,00 грн.; 

 - договір № 09/20П  від 17.03.2020 року з ТОВ «Експертиза ЗО»  на проведення експертизи 

проектної документації робочого проекту «Будівництво водогону по вул. Польовій в               

м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області», сума 7 392,00 грн.; 

- договір № 38 від 12.03.2020 року з ФОП Стариком В.В.  на купівлю-продаж тостерів 

(подарунки), сума 725,00 грн.; 

- договір № 39 від 16.03.2020 року з ТОВ «СВ Медікал»  на купівлю-продаж лікарських 

засобів та виробів медичного призначення, сума 3 643,99 грн.; 

- договір № 41 від 17.03.2020 року з ПП «Універсал-2009» на надання послуг з вогнезахисного 

оброблення дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі Заводської АЗПСМ №1 по 

вул. Садовій,2а в м. Заводське, сума 24 824,78 грн.; 

- договір № 42 від 12.03.2020 року з ПП «Універсал-2009» на надання послуг з вогнезахисного 

оброблення дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі ДНЗ №1 «Малятко» по    

вул. Полтавській,1 в м. Заводське, сума 50 030,84 грн. 

 

 

Міський голова           Віталій  СИДОРЕНКО 


