
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 06.05.2021 № 12
с. Миколаївка
Про  затвердження норм витрат
паливо – мастильних матеріалів

 Керуючись  Законом України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,
розглянувши  та  обговоривши  проведені  комісією  заміри  витрат  паливо  –
мастильних  матеріалів  на  роботу  тракторів  та  механізмів,   сільська  рада
вирішили:

1. Затвердити норми витрат паливо – мастильних матеріалів для тракторів
та механізмів, що перебувають на балансі сільської ради згідно з Додатком №1
(додається).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти  на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Рябуху В.С.

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ



Додаток № 1 
до рішення  сьомої сесії 
восьмого скликання 
від 06.05.2021 року № 12

Норми витрат паливо – мастильних матеріалів 
для тракторів та механізмів

№ З/
п

Найменування
тракторів та
механізмів

Двигун Норма витрат
палива

Примітка

Потужніст
ь кВт/л.с.

вид
палива

гр./
кВт .год.

л./год.

1  Трактор 
колісний 
LOVOL FT244

17.60
Диз.

паливо
4,000

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

2 Трактор 
колісний 
БЕЛАРУС -82.1

60,00
Диз.

паливо
5,000

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

3 Екскаватор 
навантажувач 
БАМ 2014

60,00
Диз.

паливо
5,000

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

4  Бензопила
 « VITALS»

1,9/2,6

 бензин

1,650

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 2т

0,660

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 
М-8

0,780

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

5 Бензопила
 « FORTE -
5240»

2,8  бензин

1,650

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 2т 0,660 Заміри норм



витрат 
пального за 
одну годину

Масло 
М-8

0,780

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

6 Бензопила « 
STIHL -180»

1,5/2  бензин

0,750

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 2т

0,300

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 
М-8

0,420

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

7 Мотокоса « 
FORTE-520T»

3,3  бензин

1,200

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Масло 2т

0,500

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

8 Мотокоса « 
FORTE-МК =-
40Т»

2,8 бензин

0,650

Заміри норм
витрат 
пального за 
одну годину

Секретар сільської ради                         Вікторія НЕПИЙВОДА


