
 

 

 

                                                                 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від   14.12.2022 р. № 18 

 

Про затвердження договорів. 

 

 

Керуючись пунктом 43 частини першої статті  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити договори, укладені міським головою, а саме: 

- договір № 01 від 06.01.2022 року з ТОВ «Газ.УА»  на постачання електричної 

енергії, сума  1 612 593,45 грн.; 

- договір № 21601053 від 06.01.2022 року з АТ «Полтаваобленерго»  на розподіл 

електричної енергії,  сума  412 725,30 грн.; 

- договір № 02 від 11.01.2022 року з АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Полтавагаз»»  на розподіл природного газу,  сума  40 000,00 грн.; 

- договір № 04 від 24.01.2022 року з ТОВ «Надежда 1988» на купівлю-продаж бензину 

і газу, сума  324 153,00 грн.; 

- договір № 45 від 14.03.2022 року з ТОВ «БВС РИТЕЙЛ»  на купівлю-продаж 

нафтопродуктів, сума  36 361,60 грн.; 

- договір № 46 від 17.03.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  49 500,00 грн.; 

- договір № 48 від 17.03.2022 року з ФОП Величком С.В.  на надання послуг з 

організації харчування, сума  120 000,00 грн.; 

- договір № 81 від 13.04.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  37 980,00 грн.; 

- договір № 82 від 19.04.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  43 320,00 грн.; 

- договір № 87 від 02.05.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  81 960,00 грн.; 

- договір № 81 від 09.05.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  43 780,00 грн.; 

- договір № 89 від 17.05.2022 року з ФОП Свинаренком О.М. на надання послуг по 

перевезенню внутрішньо переміщених осіб, сума  7 000,00 грн.; 

- договір № 90 від 18.05.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  70 620,00 грн.; 

- договір № 95 від 26.05.2022 року з ФОП Шиліним О.І. на надання послуг з 

організації харчування, сума  58 300,00 грн.; 

- договір № 1928 від 13.06.2022 року з ТОВ «Надежда 1988» на постачання 

нафтопродуктів, сума  35 700,00 грн.; 

- договір № 3026 від 04.07.2022 року з ТОВ «Надежда 1988» на постачання 

нафтопродуктів, сума  40 800,00 грн.; 

 



- договір № 012135 від 02.08.2022 року з ТОВ «Надежда 1988» на постачання 

нафтопродуктів, сума  35 693,00 грн.; 

-  договір № 147 від 06.10.2022 року з ФОП Свинаренком О.М.  на надання послуг по 

перевезенню вантажів для ВПО, сума  20 000,00 грн.; 

- договір № 153 від 13.09.2022 року з ТОВ «Надежда 1988» на постачання пально-

мастильних матеріалів, сума  186 150,00 грн.; 

-  договір № 222 від 07.12.2022 року з ФОП Свинаренком О.М.  на надання послуг по 

перевезенню вантажів для ВПО, сума  30 000,00 грн. 

 

 

 

          Міський голова       Віталій   СИДОРЕНКО 
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