
                                                  
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  19.10.2020 р. № 16 

 

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

450,00 грн; 

- договір № 64 від 13.07.2020 року з ФОП Стариком В.В. на купівлю-продаж пральної 

машини, сума 5 000,00 грн; 

- договір № 65 від 13.07.2020 року з ПП «Редакція Лохвицької районної газети «Зоря» на 

розміщення інформації (оголошення про затвердження податків), сума  594,00 грн; 

- договір № 66 від 13.07.2020 року з ФОП Замулою Л.В. на ремонт побутової техніки, сума  

2700,00 грн; 

- договір № 40 від 20.07.2020 року з ФОП Кислою Л.В.  на постачання світильників, ламп 

світлодіодних, сума 29 140,00 грн; 

- договір № 11/UA0221112.2020 від 10.07.2020 року з ТОВ «Комел» на постачання мобільного 

телефону, сума 1 819,98 грн; 

- договір № 68 від 27.07.2020 року з ФОП Стариком В.І. на купівлю-продаж електричної пили,  

сума 2 240,00 грн; 

- договір № Б-030-2020 від 27.07.2020 року з ТОВ «Метрологічна лабораторія «КВАНТ»  на 

повірку засобів вимірювальної техніки, сума  956,95 грн; 

- договір № 69 від 27.07.2020 року з ФОП Михайловою В.В.  на надання послуг                       

по організаційному забезпеченню участі в IV Дистанційному міжнародному         

багатожанровому Інтернет фестивалі-конкурсі «Самоцвіти – Країна безмежних можливостей», 

сума  1 117,10 грн; 

- договір № 10-14/198ТО/2020 від 06.08.2020 року з АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Полтавагаз» на технічне обслуговування комерційних вузлів обліку газу споживачів, що не є 

побутовими, сума 7 285,18 грн; 

- договір № 70 від 10.08.2020 року з ПП «Редакція Лохвицької районної газети «Зоря» на 

розміщення інформації (оголошення про здійснення  пасажирських перевезень), сума        

342,00 грн; 

- договір № 71 від 10.08.2020 року з ФОП Колісником О.І. на надання послуг з видалення 

дерев, сума 15 000,00 грн; 

- договір № 7 від 11.08.2020 року з КП «Комунсервіс» на здійснення поточного ремонту 

огорожі ДНЗ «Малятко», сума 3 752,26 грн; 

 



- договір № 10-14.3/17/2020 від 17.08.2020 року з АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Полтавагаз» на надання послуг по обстеженню та опломбуванню вузла обліку газу ДНЗ 

«Малятко», сума 3 752,26 грн; 

- договір № 310820/1 від 10.09.2020 року з ФОП Синяговським А.С.  на купівлю-продаж 

спортивного взуття,  сума 5 118,00 грн; 

- договір № 74 від 10.09.2020 року з ТОВ «Біном-Груп» на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Ватутіна,59н в м. Заводське, сума  2 000,00 грн; 

- договір № ПЛТ21048531 від 10.09.2020 року з ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»  

на надання послуг з обробки даних постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих 

сертифікатів відкритих ключів КЕП, сума  993,00 грн; 

- договір № 75 від 10.09.2020 року з КП «Берегиня»  на купівлю-продаж офісного 

устаткування (ДНЗ), сума 7 000,00 грн; 

- договір № 76 від 10.09.2020 року з МГО «СПОРТ»  на надання послуг з організації та 

проведення спортивних та культурних заходів до Дня міста, сума  40 000,00 грн; 

- договір № 77 від 17.09.2020 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єкті «Поточний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Садовій, 2а в м. Заводське 

Лохвицкого району Полтавської області», сума  1 725,00 грн; 

- договір № 78 від  16.09.2020 року з ФОП Марковим В.М.  на здійснення технічного нагляду 

на об’єктах: «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Проектній,  Степовій, (в район 

залізничного переїзду), Вишневій, Чернишевського, Пушкіна,  по пров. Л.Українки,              

вул. Привокзальній, Ак.Пономаренка, Лермонтова, Якубовського, Мирній, Веселій, 

Полтавській, Шевченка, Франка, Садовій, Виноградній, Лісній, Гайовій, проїзду до          

ПрАТ «Склоприлад» в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», «Поточний 

ремонт тротуару по вул. Ватутіна в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», 

«Поточний дрібний ремонт асфальтобетонного покриття  в районі залізничного переїзду 126 

км ПК9 (біля автоколони) в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області», сума         

4 894,00 грн; 

- договір № 52 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Гайовій в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  4 160,00 грн; 

- договір № 53 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Лісній в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської області, 

сума  10 402,00 грн; 

- договір № 54 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Виноградній в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  6 239,00 грн; 

-  договір № 55 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Садовій в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  19 241,00 грн; 

- договір № 56 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Франка в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської області, 

сума  8 268,00 грн; 

- договір № 57 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Шевченка в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  14 457,00 грн; 

- договір № 58 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Полтавській в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  9 984,00 грн; 

- договір № 59 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Веселій в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  24 442,00 грн; 



- договір № 60 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Мирній в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  14 040,00 грн; 

- договір № 61 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Якубовського в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  2 808,00 грн; 

- договір № 62 від 16.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Лермонтова в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  2 081,00 грн; 

- договір № 63 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Академіка Пономаренка в м. Заводське  Лохвицького району 

Полтавської області, сума  17 681,00 грн; 

- договір № 64 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Привокзальній в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  4 523,00 грн; 

- договір № 65 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Л.Українки в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  5 901,00 грн; 

- договір № 66 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Пушкіна в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  22 934,00 грн; 

- договір № 67 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Чернишевського в м. Заводське  Лохвицького району 

Полтавської області, сума  26 002,00 грн; 

- договір № 68 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Вишневій в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  48 417,00 грн; 

- договір № 69 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

асфальтобетонного покриття в районі залізничного переїзду 126 км ПК9 (біля автоколони) в   

м. Заводське  Лохвицького району Полтавської області, сума  48 587,00 грн; 

- договір № 70 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

асфальтобетонного покриття проїзду до ПрАТ «Склоприлад» в м. Заводське  Лохвицького 

району Полтавської області, сума  26 808,00 грн; 

- договір № 71 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

асфальтобетонного покриття по вул. Степовій (в районі залізничного переїзду) в м. Заводське  

Лохвицького району Полтавської області, сума  48 962,00 грн; 

- договір № 72 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного ремонту     

тротуару по вул. Ватутіна  в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської області, сума            

20040,00 грн; 

договір № 73 від 17.09.2020 року з ПП «Океан»  на здійснення поточного дрібного ремонту 

автомобільної дороги по вул. Проектній  в м. Заводське  Лохвицького району Полтавської 

області, сума  7 279,00 грн; 

- договір № 74  від 21.09.2020 року з ФОП «Точка Маргарита Валентинівна»  на здійснення 

поточного ремонту принтера, сума 800,00 грн; 

- договір № 75 від 21.09.2020 року з ФОП Коротенком О.Б.  на здійснення  авторського 

нагляду за будівництвом об’єкту «Будівництво водогону по вул. Польовій в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області», сума 4 263,00 грн; 

- договір № 76 від 05.10.2020 року з ФОП Ковнєвим С.В.  на надання послуг по демонстрації 

феєрверку, сума 45 000,00 грн; 

- договір № 149 від 22.09.2020 року з ПП «Універсал-2006»  на надання послуг з 

вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій горищних приміщень ДНЗ №2 

«Теремок», сума 49 992,31 грн; 



- договір № 20 від 23.09.2020 року з ТОВ  «СВ Медікал»»  на купівлю-продаж медичних 

виробів, сума 5 121,18 грн; 

- договір № 02/10 від 07.10.2020 року з ТОВ «Амавір»  на сервісне обслуговування газового 

обладнання теплогенераторної  адмінприміщення в м. Заводське по вул. Полтавській,4/16, 

сума 600,00 грн; 

- договір № 03/10 від 07.10.2020 року з ТОВ «Амавір»  на сервісне обслуговування газового 

обладнання теплогенераторної ДНЗ «Малятко» в м. Заводське по вул. Полтавській,1, сума 

600,00 грн; 

- договір № 04/10 від 07.10.2020 року з ТОВ «Амавір»  на сервісне обслуговування газового 

обладнання теплогенераторної ДНЗ «Теремок» в м. Заводське по вул. Озерній,9, сума      

600,00 грн; 

- договір № 79 від 07.10.2020 року з ФОП  Гавриленком В.І.  на купівлю-продаж степлера для 

лінолеума та дозаторів для рідкого мила, сума 406,00 грн; 

- договір № 80 07.10.2020 року з ФОП «Точка Маргарита Валентинівна»  на здійснення 

поточного ремонту офісної та комп’ютерної техніки, сума 17 000,00 грн; 

- договір № 81 від 07.10.2020 року з ФОП Грабовою С.М.  на купівлю-продаж футбольної 

форми, сума 30 040,00 грн; 

- договір № 11/109.20н  від 12.10.2020 року з ТОВ  «Агентство «КОНСАЛТ»  на надання 

послуг з навчання спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель, сума 1 670,00 грн; 

- договір № 36 від 19.10.2020 року з ФОП Осінніковим Д.А. на розробку матеріалів з 

ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту для ДНЗ №2 «Теремок», сума 8 500,00 грн; 

- договір № 37 від 19.10.2020 року з ФОП Осінніковим Д.А.  на розробку матеріалів з 

ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту для ДНЗ №1 «Малятко», сума 8 500,00 грн; 

- договір № 82 від 19.10.2020 року з ФОП Барабашем О.А.  на виконання художніх робіт по 

гранітному каменю, сума 27 000,00 грн; 

- договір № 83 від 19.10.2020 року з ФОП Барабашем О.А. на купівлю-продаж гранітних плит, 

сума 49 500,00 грн. 

 

 

 

                    Міський голова          Віталій  СИДОРЕНКО 


