
      

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   
 

11.12.2018  №  409 

 

 

Про встановлення тарифів ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ на виробництво та  

постачання теплової енергії, що виробляється котельнею за адресою 

м.Пирятин, вул.Гагаріна, 86 

           

Відповідно до статті 28, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, 

постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 „Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги“, від 3 жовтня 2007 року № 1198 „Про затвердження Правил 

користування тепловою енергією“, розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 11.09.2018 року № 778 „Про видачу ліцензій на господарську 

діяльність з виробництва та постачання теплової енергії“, договору оренди 

майна, що належить до державної власності від 30 серпня 2018 року № 53/18-Н, 

укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 

Полтавській області та ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“, рішення виконкому міської 

ради від 11.12.2018 № 408 „Про визначення ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ 

виробником та виконавцем послуг з теплопостачання“, протоколу засідання 

комісії по контролю за додержанням правил при нарахуванні тарифів на 

житлово-комунальні послуги від 10.12.2018 № 11, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ (Корчовий Ю.Г.) тариф на 

теплову енергію що виробляється котельнею за адресою м.Пирятин,                          

вул.Гагаріна, 86 в сумі 1848,41 грн. за 1 Гкал, в тому числі: 

1) тариф на виробництво теплової енергії – 1838,10 грн. за 1 Гкал; 

2)  тариф на постачання теплової енергії – 10,31 грн.  за 1 Гкал. 

2. Рішення набуває чинності не раніше ніж через п’ятнадцять днів з дня 

його офіційного опублікування. 

3. Управлінню економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) 

спільно з загальним відділом та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради (Нестерець Т.Д.) забезпечити оприлюднення рішення в районній 

газеті „Пирятинські вісті“ та на офіційному веб-сайті Пирятинської міської 



ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

 

 

Міський голова                         О.РЯБОКОНЬ 


