
протокол

ДЖЕНО)
голови
iB ради

.судАков

м. Мелiтополь
вул. Покровська,61

з питань

вfiкритого обговорення коригування тарчфiв на теплову енергiюо 
,ii виробництво,

транспортування, постачання л"r---"оiрЪб' населенняо бюдясетн_их установ, rнших

споживачiв (KpiM'Hu.b"b"""t та послуги з iостачання тепловоi енергiiдля населення

&6 //, 201,9

Запрошенi:
представники органiв мiсцевого самоврядування

ПРИСУТНi: 
-i,-,un..Ti *иконi судаков LI,

- застуIIник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органlв ради

-начаJIЬникУпраВлiнняжитлоВо-коМУналЬногогоспоДарстваМелiтоПолЬсЬкоiмiськоiради
Тегiмбаев о.Б.
- ЕачальНик вiддiлУ з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО

Пiдченко K.I.

-голоВнийспецiа;liствiддiлУзекономiкиТаенергоефективностiмiстаВиконаВчогокоМlтетУ
ММР ЗО Кудря Н.М,
- директор ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) Ялсукова О,О,

- головний iнженер ТоВ кТЕПло - мЕлIтоПоЛъ) Капустiн М,В,

- заступЕик директора з юридичних питань ТоВ кТЕПЛо - мЕлIтополь> Вовк д,В,

-ГолоВниибУхгалетрТоВ(ТЕПЛо_МЕЛIТоПоЛЬ)ПастУшенкоЛ.В.
.начальникекономiчноговiддiлУТоВкТЕПЛо_МЕЛIТоПоЛЬ),,ЩмитроваК.В.
- начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ (ТЕПЛо - мЕлIтоПоЛЬ) Коновалова З,е,

-начальниквиробничоiслУжбиТоВ(ТЕПЛо_МЕЛIТоПоЛЬ)ГалкiнаН.о.
- eKoHoMicT ТоВ кТЕПЛо - мЕлIтополь> Саклакова Л,о,

Порядок денний: ____ _л_,_,*:

1.обговоренняпиТанняЩоДонеобхiДностiкоригУВаннятарифiвнаТеплоВУенерГlю'11
виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ та

iншихспоживачiв(крiмнасолення)наТоВкТЕПЛо-МЕЛIТоПоЛЬ)
2. ФормУваннЯ та прийнЯтгя резолЮчii вiдкритого обговорення,

Слухали:
.ЩиректораТоВ(ТЕПЛо.МЕЛIТоПоЛ>ЯлсуковаО.о.,якаповiДомилаПро

наступне: а. -- -----а iлlо ппrrl , 
. 

млення на офiцiйному
ТоВкТЕПЛо.МЕЛIТоПоЛъ)16грУлня2019рокУрозмiстилоПоВlДо
веб-сайтi пiдприсмства о необхiдностi коригування тарифу, що викликане наступними

зовнiшнiми чинниками, на якi пiдприсмство безпосередньо oN["_,:j:1:,, u зобов'язане вчасно

реагувати для уникнення додаткових збиткiв, а caI\de пiдвищення ЦiЕ На ПРИРОДН"i:Т *

15,45О/о, якi були застосованi у тарифах, встановлених рiшеннями виконавчого комlтету

Мепiтопольськоi MicbKoi ради "lд 
ЪОЪq.2019р. Nч 20ll2. Товариство проводить вiдкрите

обговорення корегування тарифiв на теплову енергiю, if виробництво, транспортувЕшня,

постачанН я NIЯ Bcix катеГорiй споЖивачiВ та послуГу з постачання тепловоi енергii для

6*т"ж;:
f лоУ-^,flý



itacc";lclIIlrl Ill]()lяI-()NI 8 ка;tеtt/.арllих /ltliB з l7 r,рулlr я 2()l9 року ло 24 грулня 20l9 року згiдно

r1.2 lIаt<азу Мiнiс,герства регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-комунального

I,осllодарс.гва УкраТttи вiД 05.06,2018р Nl130, Також шя irrформаrliя була опублiкована в газетi

кIiовий день) N9 201 -204 ь\л 18,12,2019,

IJiztпoBi:tHc) ло ст. 20 Заr<огlу УкраТни к[lро теltлопостача[Iня> 
,гарифи на теплову енергlIо

tttllll.t tttti ,заСlс,lttс.tуtlаr,глt iзii\шtl<олувzllIl1rl tзсiх etttlttolvti,lltct обl'руrlтоВаIlих ви,грат на виробниr{тво,
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l \i rla,l,paHcIIop,l,\/Ba

l !Дl{ ( !цРr,tlт rr1 )
I{iHa 1rtlзrrсlдlilt1

<< I\4e.lti,гоttоltt

I)o,1,яcltctIttll .цо'I'аб.'tИrti 1.

.t.арифrri 
ви.I]ра.l.Ll oбMoBltetIi rIовоЮ цittоlо на,гехrIоJIогi,lне ltzulиво, цiноtо на еttергети,ttti

рсс)/рси:
_ l]i;tпtlBiltllo /io по.ltоrкення про поклалання спецiальних обов,язкiв на суб,ектiв ринку

IIриl]о/ttlоl'о I,азУ ]1.1tяr забезlIеченнЯ заr,аJIьI]осУспiльних iHTepeciB у Ilрошесi функrtiонуванIlя

l)I.IIlKY Ill)1,IpO.IUloI.o I-z,l:])/. за,гвсрл)кеttого ПостаIIоRоIо т(мУ вiл ]9,10,201S }г"8б7, Постаtrовl-t

I(MY вi.,ц ()_5.06.20l9p, Nl 485 Kllpo внессllltяl зпцit,l до пос,гаIIови Кабiтlе,гу Мirliс,грiв УкраТни Bi,l

з r<tli-t.ltя 20l9p Nl29j.,[[olla],KoI]l4x уI-од,з IIДI{ <IIафr,огаЗ Уt<РаТtlИ> lla ci'IcIlt' 20l9P.. IlОСТаttОВИ

llKlrl:,lill N 200l Bi:t 21.12.20lltp. з 0l. |2,zo:r9 року роздрiбrrа uilra I{a приролний газ

l]C,lall()I].jlelra бj2б.З9 r.pIl бсЗ llДlt} З l ,гис.куб.М. IJ с,грук'гурi собiВар,гос,гi ,t,ett.ltoBoT eHepI,iT

IlajI1,1l]o cl(.пtuiac 10,,^,еJlек.гроеIIсрl.iя || Уо, вола , О,4 О^, ittuii MaTePizull'l-ti 'Га IIeMaTePizutbrri -

J^(l'И.,. а заробi,гtlа II-rIа,га з IIаI)ах),ваIIIIя]\{I4 всього 11 %, Прtлбl,тоtс 0 %, Полаток IIа ,цо,тIаIIY

lla1,1,t ic,t,l, 20'fo,

('tlбillаlэ.гiс'I.l, IIО BciM ка,геl'орiям сгIоrlсивачiв в дitочому одlноставковому ,гарифi с,ганови,гь

l495.9l l-prr/ i'rttr:l (З II/IB), а IlрИ коригуваIIнi - 1650,63 l,рrr,/Гка,ll (з I1/{R),

llBocTaBKoBi тарисРи за 1 Гка,lt тепловоТ енергiI з ПЩВ:

l(a.re1-opii'cIloltcиBa.liB Вдilочому,гарифiз IIiслякоригуваI{ня,
01.10.201t). l,ptt./ l'ttit-lt гргt"/ Гкzur

Вiдхилення,7о

г-_:
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Начальник ЕкOнOмiчного вiллiлу Щмитрова К.В. доповiла про коригування тарифiв

IIa,I,cIlJloB),etrepl,ittl окремо tlo коiltrtiй ка,гегорiТ споltсивачiв, послугу з постачання'гепловоI
cltcllt,ii, IIlo надаеться насеJIенню, вкaIзавши кожну сIilадову тарифiв, якi винесенi на

cboгolltliltTtlc вiлкри,ге обговорення.
В с,груктуру тарифiв на теплову енергirо не вкJIючено отримання прибутку, тобто 00Z

рентабельностi.
Засr,упник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих оргаrliв ради

Сулаltов I.I. доповiв про чiтку позицilо органiв мiсцевого самоврядування щодо обов'язкового

гIрове/IеItIlя пiдlприсмством коригування тарифiв на теплову енергiю у зв'язку iз змiною цiн на

ltриродний I,аз, еJIектроенергitо, волу та виконання умов Га-пузевоi ко.гtек,гивноi угоди на 2019

1liK.

Начальник Економiчного вiддiлу Щмитрова К.В. проiнформувала про ocHoBHi

склаловi тарифу, що зiвнали змiн пiсля коригування провiдними спецiалiстами вiддiлу з

ctctltttlмlitcиl ,la еIlергое(lективгIос,гi MicTa викоIIаRчого TcoMiTeTy ММР ЗО:

CK:la/lclBi тарифу I} ,tlito.Ioп,ly ,гари(li, ГIiсля кориг)/ваIItIя,

Ilриродний газ

- tцitlа приролtlогo газу для виробництва тепловоi еrrергiТ станом на 01.01.2020 р.
зрос,ге з 5479,93грн без П/{В за 1 тис. куб. м природного газу до 6326,39грrl без ПЩВ за 1 тис,

куб. bl .

- Вiдповiдно до повiдомлення про проведення вiдкритих обговорень зауваження та

пропозицii приймалися електронною поштою та засобами поштового зв'язку на адресу

пiдприемства, однак за вказаний перiод зауважень та пропозицiй на адресу пiдприемства по

c)/Ti питань, що пропонуються до слухань не надходили.

Iiирiltlи"rIи:

1. IIiдт,рима,ги iнirliативу 1'ОВ кl-ЕПЛО МЕЛIТОПОJIЬ) про звернення до
виконавчого KoMiTeTy МелiтопольськоТ MicbKoi рали Запорiзькоi областi щодо корегування

тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання для потреб

lIассJlеlII{я, бюджетних i iнших сполсивачiв, послугу з постачання тепловоi енергii, що
I lаllас,l,ься населенню.

2, ГIро,гоко:t за результа,гами проведення вiдкри,гих обговорень розмiс,гити на

офiцiйному веб-сайтi ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ).

грн./ Гкал 
]вjз,i i

грн../ Гкал
962,5

ВiдхилеtIttя,
грн./ Гкаt

+ l28,8



'}а lt cpc.l cll ll я,I,a /lotlOBIIelItIя : заI]ереLIеI Ib l,а
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lte тtа/liЙшло.

I I tt з tl cill l1l х t,.ll :l cl l tlcL,i,l,a в i/lKp rI,1,tlc,l,i.
/toIloBIIeIIb

вillб\,;lось

(ltiлllис. I1ocalltt. пlэiзвиLtLе, iм'я r,a по батьковt

)/ tlot] l lo lta)l{e l lO I,o п l)ellc,гaB н t,t t<a м i с цев их орга tt i в

вt,tконавчот в;lали або оргаrriв мiсttевого
са п,rtrвря.rlува rl н я )

Сулаков I.I.
заступ ник мiського гоJ]ови

з питань дiя"тtьностi виконавчих
органiв рали

Ялсукова О.О.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Саклакова Л.о.
(ll1liзвиrrtе, iп,t'я та по батьковi)с:с к1-1е,га ря )
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lloca;ltr IIi.rrпr,lc

Управлirrня жи,глово-
комунального
госIIодарства

мелiтоrrольськоi
мiськоI ради

[]ача.пьник управлiння
}китл о во - ком уналь н о го

господарства
мелiтопольськот Micbkoi

Ради

rrr<cl K,I.

Виконавчий KoMiTeT
Мелi,t,опо"rtьськоI

MicbrcoT ради
Заlt сllэiзr,коi об.llас,гi

FIачальник вiддiлу з

економiки та
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