
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________                                       
 
 
Про внесення змін до рішень від 20.10.2021 №498 «
теплову енергію, виро
«Краматорська енергетична  компанія» в Лиманській
громаді», від 20.10.2021 №499 «
вироблену з використанням  альт
«Краматорська енергетична  компанія» в Лиманській
громаді» 
 
 З метою приведення рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради у 
відповідність до чинного законодавства, керуючись ст. 20 Закону Ук
теплопостачання», ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
від 20.10.2021 №498 «Про 
використанням природного газу для ТОВ 
Лиманській міській територі
Гкал» доповнити наступним змістом: «для потреб 
місцевого бюджету». 
 2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
від 20.10.2021№499 «Про встановлення тарифу на  теплову енергію вироблену 
використанням  альтернативних джерел енергії 
енергетична  компанія» в Лиманській
пункт 1:  після слів «за 1 Гкал» доповнити 
що фінансуються з місцевого бюджету».
 3. Контроль за цим рішенням покласти на заступни
Сироватську І.Л. 
 
 
Міський голова  
 
 
 
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             

Про внесення змін до рішень від 20.10.2021 №498 «Про встановлення
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для ТОВ 
«Краматорська енергетична  компанія» в Лиманській міській
громаді», від 20.10.2021 №499 «Про встановлення тарифу на  теплову енергію 

з використанням  альтернативних джерел енергії 
«Краматорська енергетична  компанія» в Лиманській міській територіальній 

З метою приведення рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради у 
відповідність до чинного законодавства, керуючись ст. 20 Закону Ук
теплопостачання», ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
Про встановлення тарифу на теплову енергію, виро

танням природного газу для ТОВ «Краматорська енергетична  компанія» в 
територіальній громаді, доповнивши пункт 1:  після слів «за 1 

Гкал» доповнити наступним змістом: «для потреб установ, що фінансуються з 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
Про встановлення тарифу на  теплову енергію вироблену 

використанням  альтернативних джерел енергії для ТОВ «Крамат
енергетична  компанія» в Лиманській міській територіальній громаді», 
пункт 1:  після слів «за 1 Гкал» доповнити наступним змістом:
що фінансуються з місцевого бюджету». 

Контроль за цим рішенням покласти на заступни

     Олександр ЖУРАВЛЬОВ

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                             №________ 

Про встановлення тарифу на 
танням природного газу для ТОВ 

міській територіальній 
Про встановлення тарифу на  теплову енергію 

ернативних джерел енергії для ТОВ 
міській територіальній 

З метою приведення рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради у 
відповідність до чинного законодавства, керуючись ст. 20 Закону України «Про 
теплопостачання», ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з 

«Краматорська енергетична  компанія» в 
, доповнивши пункт 1:  після слів «за 1 

установ, що фінансуються з 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 
Про встановлення тарифу на  теплову енергію вироблену з 

для ТОВ «Краматорська 
міській територіальній громаді», доповнивши  

наступним змістом:«для потреб установ, 

Контроль за цим рішенням покласти на заступника міського голови 

Олександр ЖУРАВЛЬОВ 


