
 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
_______СЕСІЯ  VII СКЛІКАННЯ  

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я 

 

від ___ січня  2020 року                                                          № _____ 

 

« Про прийняття в комунальну власність Старосалтівської селищної ради 
обладнання від Global Communities  Програми міжнародної технічної 

допомоги DOBRE,  для реалізації  спільного Проекту «Закупівля 
брикетної лінії для забезпечення комунальних закладів альтернативним 

паливом » 

 

     Відповідно до Меморандуму підписаного Старосалтівською селищною 
радою з Global Communities про співпрацю в рамках Програми міжнародної 
технічної допомоги DOBRE,  з метою реалізації спільного Проекту «Закупівля 
брикетної лінії для забезпечення комунальних закладів альтернативним 
паливом» на підставі Договору від 04.07.2019 року CIK-D-0103, та   Акту 

прийняття – передачі майна  №  AA-D-0250  від 22.11.2019 року , керуючись   
Угодою між Урядом України  і Урядом Сполучених Штатів Америки про 
гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 р.  та ст. 25, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада,  

 

В И Р І Ш И Л А  : 

1. Придбати у Global Communities  Програма МТД DOBRE  обладнання 
для реалізації  спільного Проекту «Закупівля брикетної лінії для забезпечення 
комунальних закладів альтернативним паливом », згідно переліку (додається).   
2. Затвердити Акт прийняття – передачі майна  №  AA-D-0250  від 
22.11.2019 року (додається) 
3. Прийняти в комунальну власність та поставити на баланс 
Старосалтівської селищної ради обладнання  переданого  Global Communities в 
рамках Програми міжнародної технічної допомоги DOBRE, для реалізації  
спільного Проекту «Закупівля брикетної лінії для забезпечення комунальних 
закладів альтернативним паливом » , згідно переліку (додається) . 
4. Доручити начальнику відділу бюджетного забезпечення та 
бухгалтерського обліку Струк В.В. виконання п. 3 цього рішення. 
5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань комунальної та житлово-комунального 
господарства  Новікову Н.М..  
 

Старосалтівський  
селищний голова                                                       Е.П. Коновалов 

 

                           П Р О Е К Т  



 

 

Додаток  
до рішення  ___ сесії VII скликання № ____ 

від ____січня  2020 року   
 

 

ПЕРЕЛІК  
обладнання переданого  Global Communities в рамках Програми міжнародної 

технічної допомоги DOBRE для  реалізації Проекту «Закупівля брикетної лінії 
для забезпечення комунальних закладів альтернативним паливом » 

 

№ Опис  ТМЦ Один. 
виміру 

Кіль 

кість 

Ціна 

тис.грн. 
Всього 

тис.грн. 
1 Брикетна лінія «ЛПТБ-200», з 

екструдерним пресом 

шт. 1 277,483.22  277,483.22 

2 Дробарка молоткова універсальна 
«ДМ-15»  

шт. 1 60,121.36 60,121.36 

3 Силовий кабель 4-х жилковий 
«АВВГ 4х3,5 мм.кв. 

метр 
п. 

200 46.25 9,249.44 

4 Ролетні ворота  з пінонаповненого 
профілю  

шт. 2 23,123.60 46,247.19  

 ВСЬОГО 393,101.21 

 

 

 

 

Старосалтівський  
селищний голова                                                       Е.П. Коновалов 


