
 ПЕРЕЛІК ДОГОВОРІВ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УКЛАДЕНИХ БАШТАНСЬКОЮ РАЙОННОЮ РАДОЮ 
ЗА 2019 РІК 

№ 
з/р 

Дата 
надходження 

угоди 
(реєстрації) 

Назва угоди З ким укладено Предмет договору 
(зміст) 

1 02.01.2019 
1/05-19 

додаткова угода №9 від 02 січня 2019 року до договору 
оренди окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, від 03 квітня 2015 
року №7 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

зміна ціни договору 

2 09.01.2019 
2/05-19 

додаткова угода №28 від 01 січня 2019 року до 
договору про постачання електричної енергії №35/431 
від 19 травня 2011 року 

АТ "Миколаївобленерго", 
 в особі Пристайка М.П. 

зміна ціни договору 

3 14.01.2019 
3/05-19 

додаткова угода №5 від 14 січня 2019 року до договору 
оренди нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району, від 01 березня 2016 року №1 

Баштанським районним 
центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 
в особі Коверзнєвої О.А. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

4 07.02.2019 
4/05-19 

договір №35/431/1 від 07 лютого 2019 року про 
надання послуг з компенсації перетікань реактивної 
електричної енергії 

АТ "Миколаївобленерго" -
Оператор системи розподілу, 

 в особі Пристайко Т.І. 

послуги з компенсації 
перетікань реактивної 
електричної енергії 

5 24.01.2019 
5/05-19 

договір №35/431 від 23січня 2019 року про постачання 
електричної енергії постачальником універсальних 
послуг 

ТОВ "Миколаївська електро-
постачальна компанія",           
в особі Довгонос О.С. 

постачання електричної 
енергії постачальником 
універсальних послуг   

6 23.01.2019 
6/05-19 

додаткова угода №16 від 23 січня 2019 року до 
договору оренди нерухомого майна, що належить до 
спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району, від 03 березня 2014 року №15 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,  
в особі Славінського О.Д. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 



7 23.01.2019 
7/05-19 

додаткова угода №10 від 02 січня 2019 року до договору 
оренди окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, від 03 квітня 2015 року 
№7 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

8 24.01.2019 
8/05-19 

договір №41ВВ547-237-19 від 18 січня 2019 року про 
постачання природного газу для потреб не побутових 
споживачів 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

постачання природного 
газу для потреб не 
побутових споживачів  

9 24.01.2019 
9/05-19 

додаткова угода №1 від 24 січня 2019 року до договору 
№41ВВ547-237-19 про постачання природного газу для 
потреб не побутових споживачів від 18 січня 2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зміна ціни договору 

10 24.01.2019 
10/05-19 

договір №029/34/11-2019 від 24 січня 2019 року про 
спостереження за ручними системами тривожної 
сигналізації, що встановлені на об’єктах, з реагуванням 
наряду поліції охорони 

управлінням поліції охорони  
в Миколаївській області,  
в особі Коваленко М.Г. 

спостереження за станом 
та технічне 
обслуговування 
сигналізації  

11 28.01.2019 
11/05-19 

додаткова угода №9 від 28 січня 2019 року до договору 
оренди нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району, від 03 лютого 2014 року №1 

управлінням 
агропромислового розвитку 

Баштанської районної 
державної адміністрації,  

в особі Калашнікової Т.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

12 28.01.2019 
12/05-19 

додаткова угода №5 від 28 січня 2019 року до договору 
оренди окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, від 23 березня 2017 року 
№5 

управлінням 
агропромислового розвитку  

Баштанської районної 
державної адміністрації,  

в особі Калашнікової Т.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

13 28.01.2019 
13/05-19 

додаткова угода №9 від 29 січня 2019 року до договору 
про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання комунальних 
послуг Орендарю від 24 березня 2016 року №1 
 

Баштанським районним  
центром соціальних служб  
для сім'ї, дітей та молоді,  
в особі Коверзнєвої О.А. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 



14 29.01.2019 
14/05-19 

додаткова угода №23 від 29 січня 2019 року до договору 
про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

15 30.01.2019 
15/05-19 

додаткова угода №16 від 30 січня 2019 року до договору 
про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання комунальних 
послуг Орендарю від 03 лютого 2014 року №2 

управлінням 
агропромислового розвитку 

Баштанської районної 
державної адміністрації,  

в особі Калашнікової Т.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

16 31.01.2019 
16/05-19 

додаткова угода №8 від 31 січня 2019 року до договору 
оренди окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, від 13 жовтня 2014 
року №18 

фінансовим управлінням  
Баштанської районної  

державної адміністрації,  
в особі Луценко О.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

17 31.01.2019 
17/05-19 

додаткова угода №5 від 31 січня 2019 року до договору 
оренди нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району, від 13 лютого 2017 року №1 
 

фінансовим управлінням  
Баштанської районної  

державної адміністрації,  
в особі Луценко О.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

18 31.01.2019 
18/05-19 

додаткова угода №7 від 31 січня 2019 року до договору 
про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 22 лютого 2017 року 
№2 

фінансовим управлінням  
Баштанської районної  

державної адміністрації,  
в особі Луценко О.О. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

19 31.01.2019 
19/05-19 

додаткова угода №2 від 31 січня 2019 року до договору 
оренди окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, від 26 січня 2018 року №1 
 

Баштанською міською радою,  
в особі Рубського І.В. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 



20 31.01.2019 
20/05-19 

додаткова угода №2 від 15 лютого 2018 року до 
договору оренди нерухомого майна, що належить до 
спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району, від 01 квітня 2017 року №4 

Головним управлінням 
Держгеокадастру у 

Миколаївській області,  
в особі Лостіка Ю.Ю. 

 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

21 08.02.2019 
21/05-19 

додаткова угода №5 від 04 лютого 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 01 квітня 2017 року 
№3 

Головним управлінням 
Держгеокадастру у 

Миколаївській області,  
в особі Лостіка Ю.Ю. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

22 08.02.2019 
22/05-19 

договір про надання послуг №1 від 24 січня 2019 року ФО-П,  
в особі Милої О.М. 

 

послуги у сфері 
інформатизації 

23 15.02.2019 
23/05-19 

додаткова угода №9 від 15 лютого 2019 року до 
договору №100153 від 18 лютого 2015 року 

ПАТ "Укртелеком",  
в особі Борщ Н.М. 

 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

24 22.02.2019 
24/05-19 

типовий договір №42ВВ540-323-19 розподілу 
природного газу, від 01 січня 2019 року 

ПАТ по газопостачанню та 
газифікації "Миколаївгаз",      

в особі Щербакова С.П. 

надання Споживачу 
послуг з розподілу 
природного газу 

25 22.02.2019 
25/05-19 

додаткова угода №9 від 22 лютого 2019 року до 
договору №17/17  

КП "Міськводоканал" 
Баштанської міської ради,         

в особі Кота В.В. 

продовження строку дії 
договору на 2019 рік 

26 22.02.2019 
26/05-19 

договір про надання послуг №24789498, від 24 січня 
2019 року 

ТОВ "Центр сертифікації 
ключів "Україна",  

в особі Шульженко А.О. 

послуги з обробки даних, 
видачі сертифікатів та їх 
обслуговування 

27 22.02.2019 
27/05-19 

додаткова угода №2 від 19 лютого 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зміна ціни договору 



28 03.04.2019 
28/05-19 

генеральний договір №9966-18/75 обов'язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів від 03 квітня 
2019 року 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП",  

в особі Іщенко О.Л. 

відшкодування особою 
шкоди, заподіяної 
життю, здоров'ю, майну 
потерпілих внаслідок 
експлуатації 
забезпечених 
транспортних засобів 

29 08.04.2019 
29/05-19 

договір №29 про надання послуг з вивезення побутових 
відходів від 08 квітня 2019 року 

КП "Добробут", 
в особі Кардашова А.А. 

надання послуг по 
збиранню та утилізації  
сміття 

29а 11.04.2019 
29а/05-19 

додаткова угода №10 від 11 квітня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 24 березня 2016 року 
№1 
 

Баштанським районним  
центром соціальних служб  
для сім'ї, дітей та молоді,  
в особі Коверзнєвої О.А. 

доповнення до 
планового споживання 
комунальних витрат 
орендованого 
приміщення на 2019 рік 

30 12.04.2019 
30/05-19 

договір №32В540-5206-19 на виконання робіт від              
12 квітня 2019 року 
 

ПАТ по газопостачанню та 
газифікації "Миколаївгаз",  

в особі Сидорики О.В. 

виконання робіт з 
відключення  
газопостачання 
(розподілу природного 
газу)  

31 17.04.2019 
31/05-19 

додаткова угода №10 від 17 квітня 2019 року до 
договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення №17/17   
від 06 березня 2017 року 

КП "Міськводоканал",  
в особі Кота В.В. 

зміна тарифу на послуги 

32 18.04.2019 
32/05-19 

договір №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року ПП,  
в особі Кривоноса О.О. 

придбання запасних 
частин та олива для 
ремонту автомобіля 

33 07.05.2019 
33/05-19 

договір №33 від 07 травня 2019 року ФО-П, 
 в особі Замарей О.Ю. 

придбання господарчих, 
електричних та 



промислових товарів  
34 10.05.2019 

34/05-19 
додаткова угода №11 від 10 травня 2019 року до 
договору оренди окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району,  
від 03 квітня 2015 року №7 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

зміна ціни договору 

35 22.05.2019 
35-05-19 

додаткова угода №6 від 22 травня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю, від 01 квітня 2017 року 
№3 

Головним управлінням 
Держгеокадастру  у 

Миколаївській області,  
в особі Лостіка Ю.Ю. 

зміни до договору, 
виклавши їх у новій 
редакції 

36 11.06.2019 
36/05-19 

договір №КДС/1 від 11 червня 2019 року ФО-П,  
в особі Коноваліка Д.С. 

послуги пов’язані із 
обслуговуванням, 
ремонтом комп’ютерної 
та офісної техніки, 
заправці картриджів 

37 10.06.2019 
37/05-19 

договір №ТВ-2019 від 06 червня 2019 року ТОВ "Кворум-нафта",  
в особі Кльованого І.І. 

прийняття та оплата 
нафтопродуктів 
 
 

38 25.06.2019 
38/05-19 

додаткова угода №4/59 від 25 червня 2019 року до 
договору оренди окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району, 
від 26 січня 2018 року №1 
 

Баштанською міською радою,  
в особі Рубського І.В. 

зміна ціни договору 



39 26.06.2019 
39/05-19 

додаткова угода №3/58 від 26 червня 2019 року до 
договору оренди окремого індивідуально визначеного 
майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району, 
від 26 січня 2018 року №1 

Баштанською міською радою,  
в особі Рубського І.В. 

розірвання договору 
оренди 

40 08.07.2019 
40/05-19 

додаткова угода №1 від 08 липня 2019 року до договору 
№33 від 07 травня 2019 року 

ФО-П, 
в особі Замарей О.Ю. 

збільшення суми 
договору 

41 13.08.2019 
41/05-19 

договір №41 від 13 серпня 2019 року  ФО-П, 
в особі Коноваліка Д.С. 

придбання товару 

42 22.08.2019 
42/05-19 

додаткова угода №1 від 22 серпня 2019 року до 
договору №КДС/1 від 11 червня 2019 року 

ФО-П, 
в особі Коноваліка Д.С. 

збільшення суми 
договору 

43 22.08.2019 
43/05-19 

додаткова угода №1 від 22 серпня 2019 року до 
договору №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року 

ПП, 
в особі Кривоноса О.О. 

збільшення суми 
договору 
 

44 23.08.2019 
44/05-19 

договір №ГВВ/2019 від 23 серпня 2019 року ФО-П, 
в особі Гойдіна В.В. 

поставка канцелярії 

44а 29.08.2019 
44а/05-19 

додаткова угода №4 від 29 серпня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зменшення планових 
обсягів постачання газу 

45 05.09.2019 
45/05-19 

договір №МОІ/2019 від 05 вересня 2019 року  ФО-П, 
в особі Мальованої О.І. 

послуги по реконструкції 
систем газопостачання 

46 06.09.2019 
46/05-19 

 
 

додаткова угода №2 від 06 вересня 2019 року до 
договору №КДС/1 від 11 червня 2019 року 

ФО-П, 
в особі Коноваліка Д.С. 

збільшення суми 
договору 

47 06.09.2019 
47/05-19 

додаткова угода №3 від 29 серпня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зміна тарифу на послуги 



48 06.09.2019 
48/05-19 

додаткова угода №4/А від 29 серпня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зміна планових обсягів 
постачання газу по 
місяцях 

49  13.09.2019 
 49/05-19 

додаткова угода №24 від 13 вересня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

зменшення суми 
договору 

50 25.09.2019 
50/05-19 

додаткова угода №25 від 25 вересня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

планове споживання 
комунальних витрат 
орендованого 
приміщення на 2019 рік 
по КЕКВ 2275 

51 08.10.2019 
51/05-19 

договір №581 від 08 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Нужного С.М. 

надання послуг з 
технічного 
обслуговування 
внутрішніх газопроводів 
та газового обладнання  

52 08.10.2019 
52/05-19 

договір №582 від 08 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Нужного С.М. 

надання послуг з 
перевірки димових та 
вентиляційних каналів 

53 08.10.2019 
53/05-19 

договір № 583 від 08 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Нужного С.М. 

надання послуг з 
перевірки спрацювання 
системи захисту, 
блокування і сигналізації 
загазованості 

54 09.10.2019 
54/05-19 

договір №54 від 09 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Смульского М.І. 

 

придбання 
електролічильника 



55 09.10.2019 
55/05-19 

додаткова угода №2 від 08 жовтня 2019 року до 
договору №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року 

ПП, 
в особі Кривоноса О.О. 

збільшення суми 
договору 
 

56 09.10.2019 
6/05-19 

договір №215-/К від 01 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Нужного С.М. 

надання робіт з 
технічного 
обслуговування 
внутрішніх газопроводів 
та газового обладнання  
 
 

57 21.10.2019 
57/05-19 

договір №14 від 21 жовтня 2019 року ФО-П, 
в особі Гонти В.М. 

послуги по висвітленню 
діяльності районної 
ради, опублікуванню 
оголошень 

57а 22.10.2019 
57а/05-19 

додаткова угода №5 від 22 жовтня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зміна тарифу на послуги 

58а 23.10.2019 
58а/05-19 

додаткова угода №6 від 23 жовтня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

коригування планового 
обсягу постачання газу 

58 07.11.2019 
58/05-19 

договір №6 від 07 листопада 2019 року Архівним відділом 
Баштанської 

райдержадміністрації, в особі 
начальника відділу 

Чорної Л.О. 

надання робіт з науково-
технічного 
упорядкування архівних 
документів  

59 12.11.2019 
59/05-19 

договір №55/2019 від 12 листопада 2019 року ФО-П, 
в особі Кравченко І.В. 

послуги з постачання 
господарських та 
електротоварів 



60 12.11.2019 
60/05-19 

договір №32В540-15883-19  від 12 листопада 2019 року АТ "Оператор 
газорозподільної системи 

"Миколаївгаз",  
в особі Сидорики О.В. 

послуги по відновленню 
газопостачання 
(розподілу природного 
газу) 

61 12.11.2019 
61/05-19 

договір №32В540-15886-19  від 12 листопада 2019 року АТ "Оператор 
газорозподільної системи 

"Миколаївгаз",  
в особі Сидорики О.В. 

послуги з 
пусконалагодження 
газорегулюючого 
обладнання  
 

62 12.11.2019 
62/05-19 

договір №06В540-15889-19  від 12 листопада 2019 року АТ "Оператор 
газорозподільної системи 

"Миколаївгаз",  
в особі Кузіна А.В. 

перелік послуг з 
експлуатації об’єкта 
газопостачання 

63 15.11.2019 
63/05-19 

договір №72  від 15 листопада 2019 року ПП,  
в особі Узуна С.М. 

постачання 
канцелярських товарів та 
бланків 

64 27.11.2019 
64/05-19 

договір №64  від 27 листопада 2019 року ФО-П, 
в особі Милої О.М. 

послуги у сфері 
інформатизації  

65 27.11.2019 
65/05-19 

додаткова угода №3 від 15 листопада 2019 року до 
договору №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року 

ПП, 
в особі Кривоноса О.О. 

збільшення суми 
договору 
 

66 27.11.2019 
65/05-19 

додаткова угода №4 від 22 листопада 2019 року до 
договору №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року 

ПП, 
в особі Кривоноса О.О. 

збільшення суми 
договору 
 

67 27.11.2019 
67/05-19 

додаткова угода №1 від 27 листопада 2019 року до  
договору №ТВ-2019 від 06 червня 2019 року 

ТОВ "Кворум-нафта", 
в особі Кльованого І.І. 

зменшення суми 
договору 
 

67а 27.11.2019 
67а/05-19 

додаткова угода №3 від 27 листопада 2019 року до 
договору №КДС/1 від 11 червня 2019 року 

ФО-П, 
в особі Коноваліка Д.С. 

збільшення суми 
договору 
 



68 29.11.2019 
68/05-19 

додаткова угода №7 від 29 листопада 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю, від 01 квітня 2017 року 
№3 

Головним управлінням 
Держгеокадастру  у 

Миколаївській області, 
в особі Демчук І.С. 

зміна реквізитів 
орендаря 

69 09.12.2019 
69/05-19 

додаткова угода №1 від 09 грудня 2019 року до  
договору №14 від 21 жовтня 2019 року 

ФО-П, 
в особі Гонти В.М. 

збільшення суми 
договору 
 

70 09.12.2019 
70/05-19 

договір №65 від 03 грудня 2019 року ПП "Консанс груп" поставка канцелярії 

70а 09.12.2019 
70а/05-19 

додаткова угода №1 від 09 грудня 2019 року до 
договору №35/431 від 26 грудня 2019 року 

ТОВ "Миколаївська 
електропостачальна 
компанія", в особі 

Довгонос О.С. 

зменшення суми 
договору 

71 11.12.2019 
71/05-19 

додаткова угода №17 від 11 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання кому-  
нальних послуг Орендарю від 03 лютого 2014 року №2 

управлінням 
агропромислового розвитку 

Баштанської районної 
державної адміністрації, 

в особі Калашнікової Т.О. 

зменшення суми 
договору 
 

72 11.12.2019 
72/05-19 
 

додаткова угода №26 від 11 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 
 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

збільшення суми 
договору 
 

73 12.12.2019 
73/05-19 

додаткова угода №27 від 12 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

зменшення суми 
договору 
 



74 12.12.2019 
74/05-19 

додаткова угода №18 від 12 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг Орендарю від 03 лютого 2014 року №2 
 
 

управлінням 
агропромислового розвитку 

Баштанської районної 
державної адміністрації, 

в особі Калашнікової Т.О. 

коригування суми 
договору 

75 17.12.2019 
75/05-19 

додаткова угода №5 від 17 грудня 2019 року до 
договору №КОО/2019 від 18 квітня 2019 року 

ПП, 
в особі Кривоноса О.О. 

збільшення суми 
договору 
 

76 18.12.2019 
76/05-19 

додаткова угода №11 від 18 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання кому-
нальних послуг Орендарю від 24 березня 2016 року №1 
 

Баштанським районним 
центром соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, 
в особі Коверзнєвої О.А. 

зменшення суми 
договору 
 

77 18.12.2019 додаткова угода №28 від 18 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 03 березня           
2014 року №16 

Баштанською районною 
державною адміністрацію,        
в особі Славінського О.Д. 

зменшення суми 
договору 
 

78 19.12.2019 
78/05-19 

додаткова угода №19 від 19 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг Орендарю від 03 лютого 2014 року №2 
 
 

управлінням 
агропромислового розвитку 

Баштанської районної 
державної адміністрації, 

в особі Калашнікової Т.О. 

зменшення суми 
договору 
 

79 19.12.2019 додаткова угода №8 від 19 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 22 лютого 2017 року 
№2 

фінансовим управлінням  
Баштанської районної 

державної адміністрації, 
в особі Луценко О.О. 

коригування суми 
договору 



80 21.12.2019 
80/05-19 

додаткова угода №9 від 21 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю від 22 лютого 2017 року 
№2 

фінансовим управлінням  
Баштанської районної 

державної адміністрації, 
в особі Луценко О.О. 

планове споживання 
комунальних витрат 
орендованого 
приміщення на 2019 рік 
по КЕКВ 2275 

81 20.12.2019 
81/05-19 

додаткова угода №8 від 20 грудня 2019 року до 
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача 
на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю, від 01 квітня 2017 року 
№3 

Головним управлінням 
Держгеокадастру  у 

Миколаївській області, 
в особі Корнукія В.В. 

 
 

зменшення суми 
договора 

82 20.12.2019 
82/05-19 

договір №78 від 20 грудня 2019 року ПП "Консанс груп",              
в особі Олійника О.В. 

послуги пов’язані із 
обслуговуванням, 
ремонтом комп’ютерної 
та офісної техніки, 
заправці картриджів 

83 20.12.2019 
83/05-19 

додаткова угода №1 від 20 грудня 2019 року до 
договору №65 від 03 грудня 2019 року 

ПП "Консанс груп",              
в особі Олійника О.В. 

поставка канцелярських 
товарів 

84 21.12.2019 договір №83/НКВ від 21 грудня 2019 року ФОП "Нікончук К.В.",            
в особі Нікончук К.В. 

поставка господарських 
та електротоварів  

85 26.12.2019 
85/05-19 

додаткова угода №7 від 26 грудня 2019 року до 
договору №41ВВ547-237-19 про постачання природного 
газу для потреб не побутових споживачів від 18 січня 
2019 року 

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ",     
в особі Левченко Н.В. 

зменшення суми 
договору 

86 26.12.2019 
86/05-19 

додаткова угода №2 від 26 грудня 2019 року до 
договору №35/431 від 26 грудня 2019 року 

ТОВ "Миколаївська 
електропостачальна 

компанія",                      
в особі Довгонос О.С. 

зменшення суми 
договору 

87 26.12.2019 
87/05-19 

додаткова умова №1 від 26 грудня 2019 року до 
договору №29 від 08 квітня 2019 року 

КП "Добробут",                 
в особі Кардашова А.А. 

зменшення суми 
договору 



 
 
 

88 26.12.2019 
88/05-19 

додаткова угода №1 від 26 грудня 2019 року до 
договору №1 від 24 січня 2019 року 

ФОП "Мила О.М.",              
в особі Милої О.М. 

зменшення суми 
договору 

89 26.12.2019 
89/05-19 

додаткова угода №11 від 26 грудня 2019 року до 
договору про надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення №17/17   
від 06 березня 2017 року 

КП "Міськводоканал",  
в особі Кота В.В. 

зменшення суми 
договору 


