
         

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,

транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-48-75

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 20 вересня 2022 року з питання № 1 порядку денного

Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової

енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним
виробничим підприємством теплового господарства "Лубнитеплоенерго"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  директора  Обласного  комунального  виробничого
підприємства  теплового  господарства  «Лубнитеплоенерго»  Приймака  Д.В.
взяти до відома.

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної  ради підготувати проєкт
рішення  «Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  її   виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання
гарячої  води,  що  надаються  Обласним  комунальним  виробничим  підприємством
теплового господарства "Лубнитеплоенерго"».

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  будівництва,  транспорту  та  зв’язку  внести
проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,

транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-48-75

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 20 вересня 2022 року з питання № 2 порядку денного

Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової

енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним
комунальним виробничим підприємством теплового господарства

"Полтаватеплоенерго"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію першого заступника генерального директора Полтавського
обласного  комунального  виробничого  підприємства  теплового  господарства
«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома.

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної  ради підготувати проєкт
рішення  «Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  її   виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання
гарячої  води,  що  надаються  Полтавським  обласним  комунальним  виробничим
підприємством теплового господарства "Полтаватеплоенерго"».

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  будівництва,  транспорту  та  зв’язку  внести
проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 20 вересня 2022 року з питання № 3 порядку денного

Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 липня 2022 року № 396 «Про
надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого

індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів)
Кременчуцької ТЕЦ »

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  виконувача  обов’язків  начальника  Управління  майном
обласної ради Федія І. А. взяти до відома.

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної  ради підготувати проєкт
рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного
майнового комплексу відокремленого підрозділу "Кременчуцька ТЕЦ"».

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження  будівництва,  транспорту  та  зв’язку  внести
проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку.

4. Рекомендувати  голові  Полтавської  обласної  ради  затвердити  техніко-
економічне обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу
відокремленого  підрозділу  «Кременчуцька  ТЕЦ»  Державної  установи
«Навчально-методичний центр з газової безпеки».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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