
 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 ХLVІІІ  СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ  

 

 

від   31 січня     2019  року               Р  І  Ш Е  Н  Н  Я     № 2359 

 

«Про затвердження актів приймання передачі та прийняття на баланс 

Старосалтівської селищної ради  товарно-матеріальних цінностей,  переданих   Global 

Communities в рамках молодіжного проекту «Зелена зона (сквер) «За п’ять хвилин 

щасливе суспільство»  Програми міжнародної технічної допомоги «DOBRE»   

 

     Відповідно до Договору про внесок у натуральній формі СІК –D- 0012 підписаного 

Старосалтівською селищною радою з Global Communities в рамках Програми міжнародної 

технічної допомоги DOBRE,  згідно з актами прийняття – передачі майна  від  21 вересня та 

26 листопада  2018 року , керуючись ст. ст..25, 26,59,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» враховуючи  рекомендації постійної  депутатської комісії з 

питань комунальної  власності  та житлово-комунального  господарства селищна рада,  

В И Р І Ш И Л А  : 

 

1. Затвердити акти приймання передачі майна  від 21 вересня та 26 листопада 2018 

року за договором  про внесок у натуральній формі СІК –D- 0012 від  20 вересня   2018 року 

. 

2. Прийняти на баланс Старосалтівської селищної ради  товарно –матеріалні цінності 

згідно переліку (Додаток 1,2) передані   Global Communities в рамках молодіжного проекту 

«Зелена зона (сквер) «За п’ять хвилин щасливе суспільство»»  Програми міжнародної 

технічної допомоги «DOBRE»,  для облаштування зони відпочинку в смт Старий Салтів по 

вулиці Перемоги .   

3. Доручити начальнику відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

Струк В.В. виконання п. 2 цього рішення . 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань комунальної  власності  та житлово-комунального  господарства   (Новикова   Н.М.)  

 

 

 

Старосалтівський селищний голова    оригінал підписано     Е.П. Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Додаток 1 

До рішення  ХLVІІІ сесії VII скликання  

від 31  січня 2019 року  

 

 

ПЕРЕЛІК 

товарно-матеріальних переданої  Global Communities в рамках Програми 

міжнародної технічної допомоги DOBRE для облаштування зони відпочинку 

в смт Старий Салтів по вулиці   Перемоги  
 

№ Найменування/ Name of items 

Кількість 

(шт.) / 

Quantity 

(pcs) 

Коментар 

/ 

Comments 

Ціна за 

од. грн/ 

Price per 

unit UAH 

Загальна 

вартість, 

грн/ Total 

Price,  

UAH 

1. 

Forgedbenchwithhandrails (length 

220cm) 

Лавки ковані із перилами 

(довжина 220см) 

8  4,000.00 32,000.00 

2. 

LightpillarBlitz 100 Wt IP44 black 

Ліхтарний стовп Blitz 100 Вт IP44 

чорний 

8  7,000.00 56,000.00 

3. 

Pavement "Staremisto", grey, 

withoutchamfer 

Тротуарна плитка "цегла", сіра, 

без фаски 

400  180.00 72,000.00 

4. 
Garbagecan 37l, black 

Урна 37л, чорна 
5  1,300.00 6,500.00 

5. 

Fence 

Dimensions: Height 930mm; Length 

2500mm; meshsize 200*50mm; 

bardiameter 3*3mm (3mm 

horizontal, 3mm vertical). Material: 

weldedmesh (galvanized) 

inpolymericcoating. Color: green 

Огорожа 

Розміри: Висота панелі: 930 мм; 

Довжина панелі: 2500 мм; Розмір 

ячейки: 200х50 мм; Диаметр 

прута: 3х3 мм (3 мм - 

горизонтальний, 3 мм - 

вертикальний). Матеріал: зварна 

сітка (оцинкована) у полімерному 

покритті. Колір: зелений 

130  390.00 50,700.00 

      

Загальна вартість, грн / Totalbudget, UAH:  217,200.00 

 

 

 

 

 

 



                   Додаток 2 

До рішення ХLVІІІ сесії VII скликання  

від 31 січня 2019 року  

 

 

ПЕРЕЛІК 

товарно-матеріальних переданої  Global Communities в рамках Програми 

міжнародної технічної допомоги DOBRE для облаштування зони відпочинку  

в смт Старий Салтів по вулиці   Перемоги  
 

 

№ Найменування/ Name of items 

Кількість 

(шт.) / 

Quantity 

(pcs) 

Коментар / 

Comments 

Ціна за 

од. грн/ 

Price per 

unit UAH 

Загальна 

вартість, 

грн/ Total 

Price,  

UAH 

1. 

Bicycleparking "Spiral" for 10 

bikes 

Велопарковка "Спіраль" на 10 

місць 

1  10500.00 10500.00 

2. 

Informational board (1m*2m) 

with built-in solar panels and the 

opportunity to charge gadgets, 

anti-vandal  

Інформаційна дошка (1м*2м) 

із вбудованими сонячними 

батареями та можливістю 

зарядки гаджетів, 

антивандальна 

1  28500.00 28500.00 

3. 

Solar bench with built-in solar 

panels and the opportunity to 

charge gadgets, anti-vandal 

Сонячна лавка з 

підлокітниками із вбудованою 

сонячною батареєю та 

можливістю 

заряджати гаджети через USB 

порт 

2  24500.00 49000.00 

Загальна вартість, грн / Total budget, UAH:  88000,00 

 

 


