
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1208 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження  тарифів на теплову 

енергію, виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії,  що 

виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел 

енергії ТОВ «УТЕК» 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 20 Закону України «Про теплопостачання», пункту 3 статті 4 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року №308 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання», Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та 

постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 року № 

679, розпорядження Кіровоградської облдержадміністрації від 11 жовтня 2021 року №732-

р «Про видачу ліцензій ТОВ «Українська Тепло Енергетична Компанія»,  враховуючи 

заяву ТОВ «УТЕК» від 18.01.2022 року №27, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1.Взяти до уваги, що на території Маловисківської міської територіальної громади 

діють тарифи на теплову енергію, виробництво теплової енергії, що виробляється на 

установках  з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК», код ЄДРПОУ 

44335719, на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, 

затвердженого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України 

станом на 24.12.2021 року:  

для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого 

бюджету: 

на теплову енергію 1548,59 грн/Гкал за такими складовими:  

Середньозважений тариф на теплову енергію по Кіровоградській області – 2595,72 

грн./Гкал. (без ПДВ) 

Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії по Україні – 471,04  

грн./Гкал (без ПДВ) 

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії по Україні – 25,35 

грн./Гкал 

20 % до  тарифу 1290,49 + 20% ПДВ = 1548,59 грн./ 1 Гкал та затвердити їх.   



           2. Рішення сесії міської ради «Про затвердження  тарифів на теплову енергію, 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,  що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «УТЕК» від 29 жовтня 

2021 року № 1076 вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Юрій ГУЛЬДАС  

  


