
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  24.06.2020 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/UA0221112.2020 від 16.03.2020 року з ТОВ «Комел» на постачання 

багатофункціональних пристроїв, сума  20 198,04 грн.; 

- договір № UA0221112.2020 від 23.03.2020 року з ТОВ «Комел» на постачання 

комп’ютерного обладнання (ЗОШ №2), сума 34 227,96 грн.; 

- договір № 43 від 24.03.2020 року з ФОП Нагнойною Л.І. на купівлю-продаж квітів, сума   

15000,00 грн.; 

- договір № 28 від 24.03.2020 року з ФОП Холодовим С.О. на технічне обслуговування 

вогнегасників, сума  579,00 грн.; 

- договір № 44 від 26.03.2020 року з ПП «Універсал» на надання послуг по встановленню 

системи протипожежного захисту в АЗПСМ №1,  сума 118 843,05 грн.; 

- договір № 450/020-но від 26.03.2020 року з ТОВ «Горизонт» на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м.Заводське ,  сума 68 473,45 грн.; 

- договір № 451/020-но від 26.03.2020 року з ТОВ «Горизонт» на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вишневе ,  сума 33 701,77 грн.; 

- договір № 41 від 26.03.2020 року з ФОП Коротенком О.Б.  на виготовлення проектно-

кошторисної документації об’єкта містобудування «Поточний ремонт Меморіалу Пам’яті по 

вул.Матросова,15д в м.Заводське, сума  12 000,00 грн.; 

- договір № РД-00000006 від 26.03.2020 року з ТОВ «Експертне бюро «Рідний дім»  на 

проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, сума  5 466,00 грн.; 

- договір № 42 від 26.03.2020 року з ФОП  Івком А.А. на постачання комплекту інтерактивної 

проекції,  сума 105 000,00 грн.; 

- договір № 44 від 26.03.2020 року з ФОП Ісипом О.І. на купівлю-продаж троянд, сума 4450,00 

грн.; 

- договір № 9 від 02.04.2020 року з ТОВ «СПМК-4» на здійснення поточного ремонту газового 

обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по 

вул.Озерній,9 в м.Заводське, сума 189 313,00 грн.; 

- договір № 10 від 02.04.2020 року з ТОВ «СПМК-4» на здійснення поточного ремонту 

газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ 

«Малятко» по вул.Полтавській,1 в м.Заводське, сума 155 287,00 грн.; 

- договір № 161-1/03 від 02.04.2020 року з ФОП Мірошниченком Г.В. на купівлю-продаж 

дитячого ігрового обладнання, сума 198 650,00 грн.; 

 



- договір № 45 від 02.04.2020 року з ПП «Універсал» на надання послуг по встановленню 

системи протипожежного захисту в ДНЗ «Малятко»,  сума 136 211,97 грн.; 

- договір № 3 від 06.04.2020 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

водопровідної мережі по вул.Робітничій в м.Заводське, сума  182 961,94 грн.; 

- договір № 2 від 06.04.2020 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

свердловини №680-В в м.Заводське, сума  163 347,26 грн.; 

- договір № 47 від 06.04.2020 року з ФОП Перетятько О.В.  на купівлю-продаж насаджень, 

сума 23 240,00 грн.; 

- договір № 01/04 від 06.04.2020 року з ФОП Інденком В.І.  на здійснення поточного ремонту 

Меморіалу Пам’яті по вул.Матросова,15д в м.Заводське, сума  184 984,00 грн.; 

- договір № 49 від 06.04.2020 року з ФОП Клименко Н.В.  на купівлю-продаж замків та 

защіпок, сума  1 868,00 грн.; 

- договір № 50 від  06.04.2020 року з ФОП Череватюком О.В.  на купівлю-продаж 

радіосистеми АКГ, сума  4 985,00 грн.; 

- договір № 51 від 06.04.2020 року з ФОП Чечель О.П.  на купівлю-продаж мотокос, сума  

26438,00 грн.; 

- договір № 520-ВХ від 06.04.2020 року з ФОП Головком А.О. на надання послуг віртуального 

хостингу, сума 1 755,00  грн.; 

- договір № 1 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Робітничій в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 384 кв.м), сума 199 680,00 грн.; 

- договір № 2 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Матросова в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 182 кв.м), сума 94 640,00 грн.; 

- договір № 3 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Полтавській в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 32 кв.м), сума 16 640,00 грн.; 

- договір № 4 від 07.04.2020 року року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового 

ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Шкільній в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 21 кв.м), сума 10 920,00 грн.; 

- договір № 5 від 07.04.2020 року року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового 

ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Проектній в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 26 кв.м), сума 13 520,00 грн.; 

- договір № 6 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Озерній в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 249 кв.м), сума 129 480,00 грн.; 

- договір № 7 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Панаса Мирного в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 384 кв.м), сума 199 680,00 грн.; 

- договір № 8 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.8 Березня в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 1 кв.м), сума 520,00 грн.; 

- договір № 9 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Високовольтній в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 150 кв.м), сума 78 000,00 грн.; 

- договір № 10 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Гагаріна в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 

 - договір № 11 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Гайовій  в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 



- договір № 12 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Лісній в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 13 кв.м), сума 6 760,00 грн.; 

- договір № 13 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Маяковського в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 

- договір № 14 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Перемоги в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 1 кв.м), сума 520,00 грн.; 

- договір № 15 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Виноградній в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 2 кв.м), сума 1 040,00 грн.; 

- договір № 16 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Садовій в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 4 кв.м), сума 2 080,00 грн.; 

- договір № 17 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Франка в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 10 кв.м), сума 5 200,00 грн.; 

- договір № 18 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Абрикосовій в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 2 кв.м), сума 1 040,00 грн.; 

- договір № 19 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Чехова в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 1 кв.м), сума 520,00 грн.; 

- договір № 20 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Шевченка в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 22 кв.м), сума 11 440,00 грн.; 

- договір № 21 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Вишневій в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 

- договір № 22 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Веселій в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 6 кв.м), сума 3 120,00 грн.; 

- договір № 23 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Мирній в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 6 кв.м), сума 3 120,00 грн.; 

- договір № 24 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Якубовського в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 

- договір № 25 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Дружби в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 28 кв.м), сума 14 560,00 грн.; 

- договір № 26 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по туп.Привокзальному в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 2 кв.м), сума 1 040,00 грн.; 

- договір № 27 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Котляревського в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 4 кв.м), сума 2 080,00 грн.; 

- договір № 28 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Лермонтова в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 



- договір № 29 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Першотравневій в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 5 кв.м), сума 2 600,00 грн.; 

- договір № 30 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Академіка Пономаренка в м.Заводське 

(окремими ділянками загальною площею 17 кв.м), сума 8 840,00 грн.; 

- договір № 31 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Привокзальній в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 25 кв.м), сума 13 000,00 грн.; 

- договір № 32 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Пушкіна в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 25 кв.м), сума 27 040,00 грн.; 

- договір № 33 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Чернишевського в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 46 кв.м), сума 23 920,00 грн.; 

- договір № 34 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Жукова в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 64 кв.м), сума 33 280,00 грн.; 

- договір № 35 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Польовій в м.Заводське (окремими ділянками 

загальною площею 67 кв.м), сума 34 840,00 грн.; 

- договір № 36 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по вул.Л.Українки в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 96 кв.м), сума 49 920,00 грн.; 

- договір № 37 від 07.04.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття по проспекту Миру в м.Заводське (окремими 

ділянками загальною площею 3 кв.м), сума 1 560,00 грн.; 

- договір № 1 від 07.04.2020 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду на 

об’єкті «Поточний ремонт Меморіалу пам’яті по вул.Матросова,15д в м.Заводське»,  сума 

2554,00 грн.; 

- договір № 2  від 07.04.2020 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду на 

об’єктах «Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по 

вул.П.Мирног, Матросова, Полтавській, Шкільній, Проектній, Робітничій, Озерній, 8 Березня, 

Високовольтній, Гагаріна, Гайовій, Лісній, Маяковського, Перемоги, Виноградній, Садовій, 

Франка, Абрикосовій, Чехова, Шевченка, Вишневій, Веселій, Мирній, Якубовського, Дружби, 

Котляревського, Лермонтова, Першотравневій, Ак.Пономаренка, Привокзальній, Пушкіна, 

Чернишевського, Жукова, Польовій, Л.Українки, туп.Привокзальної, проспекту Миру в 

м.Заводське»,  сума 14 250,00 грн.; 

- договір № 04/07 від 07.04.2020 року з ТОВ «Емертін» на купівлю-продаж комп’ютерного 

обладнання (заправки), сума  9 451,00 грн.; 

- договір № 4 від 09.04.2020 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

системи водовідведення ДНЗ «Теремок» в м.Заводське, сума  14 770,00 грн.; 

- договір № 31/03 від 09.04.2020 року з ФОП Інденком В.І.  на здійснення поточного ремонту 

приміщення АЗПСМ по вул.Садовій,2а в м.Заводське, сума  125 118,00 грн.; 

- договір № 52 від 09.04.2020 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж подарункових 

наборів, сума  394,00 грн.; 

- договір № 53 від 09.04.2020 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж кабелю (вита 

пара), сума  3 050,00 грн.; 

- договір № 54 від 09.04.2020 року з ФОП Стариком В.І.  на купівлю-продаж подовжувача, 

фарби, відер, швабр, лотків та ін., сума  1 432,00 грн.; 

- договір № 46 від 09.04.2020 року з ПП «Універсал» на надання послуг по встановленню 

системи протипожежного захисту в ДНЗ «Теремок»,  сума 121 244,26 грн.; 



- договір № 45 від 14.04.2020 року з ФОП Кірієнком С.І. на купівлю-продаж кабелів, сплітерів, 

штекерів, кліпс, анкерів та ін., сума 2 135,80 грн.; 

- договір № 48 від 14.04.2020 року з ФОП Мельником В.О.  на купівлю-продаж душового 

боксу, сума  6 669,00 грн.; 

- договір № 46 від 14.04.2020 року з ПП ТРК «Інтелектуальні кабельні системи» на 

прокладання кабелю, сума  500,00 грн.; 

- договір № 10 від 14.04.2020 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення земляних робіт на 

полігоні ТПВ в с.Вишневе, сума 160 000,00 грн.; 

- договір № 11 від 14.04.2020 року з КП «Комунсервіс»  на встановлення огорожі на полігоні 

ТПВ в с.Вишневе, сума 199 000,00 грн.; 

- договір № 6 від 14.04.2020 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

водопровідної та каналізаційної мережі в АЗПСМ по вул.Садовій, 2а в м.Заводське, сума  

20000,00 грн.; 

- договір № 5/20 від 14.04.2020 року з ТОВ «Спецбуд-А»  на здійснення будівництва водогону 

по вул.Польовій в м.Заводське, сума  791 675,00 грн.; 

- договір № 55 від 14.04.2020 року з ФОП Марковим  В.М. на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Будівництво водогону по вул.Польовій в м.Заводське», сума  9 621,00 грн.; 

- договір № 5 від 14.04.2020 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

системи вентиляції та електромережі приміщення АЗПСМ по вул.Садовій,2а в м.Заводське, 

сума  50 353,70 грн.; 

- договір № 12 від 14.04.2020 року з КП «Комунсервіс»  на здійснення поточного ремонту 

електричних мереж  по вул.Матросова, Полтавській, Садовій, Ак.Пономаренка, Шевченка, 

Привокзальній, Польовій, Робітничій в м.Заводське , сума  199 600,00 грн.; 

- договір № 57 від 26.05.2020 року з ФОП Червак Т.І.  на купівлю-продаж спортивного взуття, 

сума 13 882,00 грн.; 

- договір № ИНЗ002405 від 10.06.2020 року з ТОВ «Інтелект-Захід»  на поставку комп’ютерної 

програми, сума 9 352,00 грн.; 

- договір № 58 від 10.06.2020 року з КТП «Берегиня»  на купівлю-продаж канцтоварів 

(садочки), сума 26 500,00 грн.; 

- договір № 59 від 11.06.2020 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж спортивного 

взуття, сума 20 100,00 грн.; 

- договір № 60  від 11.06.2020 року з МГО «СПОРТ» на організацію і проведення футбольних 

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

міської Програми розвитку аматорського футболу в м.Заводське на 2020 рік, сума 144 500,00  

грн.; 

- договір № РД-00000104 від 15.06.2020 року з ТОВ «Експертне бюро «Рідний дім»  на 

проведення експертної оцінки нерухомого майна (вул..Шкільна,13в), сума  1 000,00 грн.; 

- договір № 61 від 15.06.2020 року з ФОП Ястребою Л.В. на купівлю-продаж водяного насосу, 

сума  2 533,00 грн.; 

- договір № 09/06 від 15.06.2020 року з ФОП  Інденко І.М. на купівлю-продаж урн вуличних та 

лавок паркових, сума  34 200,00 грн.; 

- договір № 203501 від 15.06.2020 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»  на 

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, сума  908,00 грн.; 

- договір № ОНВ-Ю/203502 від 15.06.2020 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова 

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

367,20 грн.; 

- договір № 10/06/20 від 15.06.2020 року з ТОВ «СВ Медікал»  на купівлю-продаж медичних 

виробів, сума  7 875,04 грн.; 

- договір № 62 від 16.06.2020 року з ФОП Левченком С.О.  на купівлю-продаж кабеля, 

дюбелів, скоб монтажних, стяжок кабельних та металорукава, сума 2 320,00 грн.; 



- договір № 06/167 від 23.06.2020 року з ПВКП «Енергосервіс» на здійснення поточного 

ремонту електричних мереж теплогенераторної ДНЗ «Теремок» в м.Заводське по 

вул.Озерній,9, сума 8 612,00 грн.; 

- договір № 8 від 23.06.2020 року з АТ «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз» на 

проведення робіт по врізці газопроводу ДНЗ «Малятко» в м.Заводське, сума 7 878,91 грн.; 

- договір № 9 від 23.06.2020 року з АТ «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз» на 

проведення робіт по врізці газопроводу ДНЗ «Теремок» в м.Заводське, сума 8 011,22 грн.; 

- договір № 63 від 24.06.2020 року з ФОП Гавриленком В.І. на купівлю-продаж шиферу, сума 

450,00 грн. 

 

 

                 Міський голова                                Віталій  СИДОРЕНКО 


