
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«24листопада» 2022 року           м. Мала Виска                                        № 1477 
 

 

Про встановлення тарифів на  

теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та  

послуги з постачання теплової  

енергії на опалювальний період 2022-

2023 року ТОВ «УТЕК»  

 

 Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 2 частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги»,  Законом України «Про теплопостачання», Законом 

України  «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та 

у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення 

їх функціонування» та на підставі опублікованих на сайті 

Держенергоефективності 24 червня 2022 року для Кіровоградської області 

середньозважених тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування 

та постачання, відповідно до листа ТОВ «УТЕК» «Про затвердження тарифів на 

теплову енергію» від 17 жовтня 2022 року №51, Маловисківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на опалювальний період 2022-2023 року  тариф на послуги з 

постачання теплової енергії ТОВ «УТЕК» для потреб бюджетних закладів та 

організацій Маловисківської міської ради на рівні 90% від 

середньозваженого тарифу на теплову енергію, а саме 3964,42 грн.  за 1 

Гкал. (з ПДВ). 

2. Фактично, відповідно до вимог Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» 

застосовувати до споживачів тарифи, що застосовувалися  станом на 24 

лютого 2022 року, а саме: ТОВ «УТЕК» застосовувати в опалювальному 

періоді 2022-2023 року для потреб бюджетних закладів та організацій 

Маловисківської міської ради  тариф в розмірі 1548,59 за 1 Гкал. (з ПДВ), 

затверджений рішенням сесії Маловисківської міської ради від 10 лютого 

2022 року  № 1208 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послуги постачання теплової 



енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії  ТОВ «УТЕК». 

3. Компенсація різниці між встановленим розміром та економічно 

обґрунтованими витратами на виробництво в тарифах на теплову 

енергію,виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії здійснюється  в порядку, встановленому законодавством, 

враховуючи ст.14, 14-1 Закону України № 2481-IX «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» та норм Закону 

України 29.07.2022 № 2479- IX «Про особливості регулювання відносин на 

ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану 

та подальшого відновлення їх функціонування» за рахунок видатків 

державного бюджету. 

4. 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.  

 

 

     Секретар ради                                                             Леся ПОСТОЛЮК 
 

 


