
                           
 

 

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 20.01.2022 р. № 12 
 
Про  погодження ВСП «Лохвицький механіко- 
технологічний фаховий коледж Полтавського 
державного аграрного університету» тарифів  
на комунальні послуги для мешканців гуртожитку. 
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною третьою статті 4 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року за № 869 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлво-комунального 
господарства України від 05.06.2018 року за № 130 «Про затвердження Порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 
необхідності», беручи до уваги клопотання ВСП «Лохвицький механіко-технологічний 
фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» від 15.12.2021 року           
за № 460 та відсутність зауважень від споживачів після оприлюднення в засобах масової 
інформації про застосування змінених тарифів. 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити Відокремленому структурному підрозділу «Лохвицький 
механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»  
тарифи на комунальні послуги для мешканців гуртожитку в м. Заводське по вул. Мирній, 6 (у 
відповідності до договорів тимчасового найму житла), а саме: 

- на послуги з централізованого теплопостачання в розмірі 20,00 грн (в т.ч. ПДВ – 3,34 
грн) за 1м2 опалювальної площі (на протязі опалювального періоду); 

- на послуги з утримання гуртожитку та прибудинкової території в розмірі 1,60 грн (в 
тому числі ПДВ – 0,27 грн) за 1м2 житлової площі; 

- на послуги з поводження з твердими побутовими відходами в розмірі 7,92 грн (в тому 
числі ПДВ – 1,32 грн) на одного проживаючого в гуртожитку за місяць.  

2. Тарифи вступають в дію з моменту оприлюднення в засобах масової інформації даного 
рішення, але не раніше 01.02.2022 року. 

3. Директору Відокремленого структурного підрозділу «Лохвицький механіко-
технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» здійснити 
оприлюднення даного рішення. 

 
 

 
                 Міський голова                                                                                Віталій СИДОРЕНКО  


