
                                                                          
 

 

РІШЕННЯ 

дев'ята сесія VІІІ скликання 

 

від 23.09.2021 р. № 524 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської 

міської територіальної громади товарно-матеріальних цінностей в 

рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні»  

 

З метою успішної реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», в рамках підписаного Меморандуму про 

взаєморозуміння між Коростенською міською радою та Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ), враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності, керуючись ст.25, ч.2 ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Коростенської міської територіальної громади товарно-матеріальних 

цінностей з подальшою постановкою на баланс управління економіки 

виконавчого комітету Коростенської міської ради (додається). 

2. Протокол про передачу товарно-матеріальних цінностей підлягає 

затвердженню на засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                    Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  О. Олексійчук               

Заступник міського голови                                                                          О. Ясинецький                                      

Начальник управління економіки                                                               В. Стужук 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності міської ради                                                        О. Заєць 

Начальник юридичного відділу                                                                  Т. Камінська 



Додаток до рішення  

9 сесії Коростенської міської ради 

VIII скликання від 23.09.2021 р. № 524 

 

ПЕРЕЛІК 

товарно-матеріальних цінностей, які приймаються  

у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади 

від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) 

 

№ Назва товару Кількість, 

шт. 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

Загальна 
ціна, 
грн 

1. Тепловізор HT-04D 1 12644,54 12644,54 

2. Детектор CO2 (вуглекислий 
газ) HT-501 

1 3144,5 3144,5 

3. Енергометр TM55 2 349,39 698,78 
4. Даталогер-реєстратор  

температури та вологості HT-
160 

2 1147,99 2295,98 

5. Люксметр FLUS-MT-912 1 831,88 831,88 
6. Лазерний далекомір RZA60 1 1264,45 1264,45 

7. Кейс для вимірювального 
обладнання 

1 598,95 598,95 

 Загальна кількість товарно-
матеріальних цінностей 

9 х х 

 Загальна сума  х х 21479,08 

 

Загальна вартість (грн, сума прописом): двадцять одна тисяча 

чотириста сімдесят дев'ять гривень 08 копійок (21479 грн 08 коп.). 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 

 

 
 

 

 

 

 


