
(По t/{ЖЕ,tIО>

Mi го гоJIоl]и

органirз ра.rtи

l.судlАков

про,гокоJI

вiлкритого обговоренltlя кориryвання тарифiв на теплову енергiю, iT ВиРОб.НИЦТВО,

1-I)ансшортування, постачання для потреб бюджетних установо iнших СПО}КИВаЧiВ (KPiM
населення) та послуги з постачання тепловоТ енергiiдля населення

l,/, Ol. z.ozo /6,"l5 пц. Мелi,гопо.ltь

вул. Покровст,ка, бl

13alt polllclri:
I [редставники оргаttiв мiсцевого самоврядування

Ilрису,гнi:
- ,]ас-гуIlIIиlt п,liського гоJIовI,I з t]итаtlь lliяt.ltbHocTi виконавчих оргалtiв рали Cy,lraKoB I.I.

- l{аLIаJIьI]ик уllравJIiняя rкитлово-комунального господарства MerliToпoJlbcbкoT MicbKoT рали
'I-сr,i1,1басв ().Б.

- I]аrlLtJlьI]ик вi;tltiлу з с:кономiки та енергоефективнос,гi мiс,га виконавчого lсомiте'гу ММР Зо
Iliдчеrlко K.I.
- t,оJIоl][Iий спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконаI]LIого комiте,гу

ММР ЗО Кулря Н.М.
- ,llI.Ipeктop Т'ОВ кТЕПJlО - МЕЛIТОПОЛЬ)) Ялсукова О.О.

- I оjlol]Iлий iItl<cttep 1'ОI] к1'ЕГIЛО * МЕJIIТОГIОЛЬ) Itапустiн М.В,
_ ,]ilсl,уllниI( i{иректора з юридичних питань'l'OB ('tВПЛо - МВЛlТоГIоЛЬ) Вовк А.В,
_ |,()jlоIlIIий бухt,а.ltс,r,р'ГОВ к-ГЕПJIО МIlЛI'Г()ПОJIЬ) Пастушеrtl<о Л.В.

- }lаLIа:Iьник економiчнrэго вiддiлу ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ) l{митрова К.В,

- IltltlulJtbliиt< виробtlичо-,гехI,tiчного вiддtillу ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛЬ) Коновалова З.€.
_ }ltltIаJIьi-tик виробничсlТ слутсби ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Гаrrкiна FI.0.

- еt<tltlомtiс,г'ГоВ ('I'Е,ПЛо - МЕЛiТоПоJIЬ) Саклакова JI.о.

Порядок iценниi'l:
l. Обговорення питання щодо необхiдностi коригування тарифiв на теплову енергiЮ, ii

rзиробttиll,гво, транспортування, постачання для потреб бюдхtе,гних установ та iншtих

споrкивачiв (KpiM населення) на ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛlТОПОЛЬ)
2. ФормувtttllляI тa прийняття резолюцii вiдкритого обговорення.

CJ.lrl,xa"rrи:

l(rl;reK,l,tlpa 'I'OB (I'EIIJIO-MEJII'ГOtlOJI)) Я"rlсуlсоlза О.О., якzl rtовiдоtчlила lIpo

lli,lcl)IIIIc:
'I-0I] к'l'L,llJIО-МЕJII'Г()ПОЛЬ> 14 сiчня 2020 року розмiстило повiдомлення на осРiчiЙгrому

всб-сай r,i ttiдLtрисмс,гва о гrеобхiдносr,i корегуваI{ня тарифу, що викликане настуIlIlимИ

:зсlвltirшttiмlи LIиFItlиками, т{а якi пiдприсмство безпосередньо не мас впливу, а зобов'яЗаНе

l.}LI:lctl() рсаI,ува,t,и /lJlя у}tикнеr{ня /{олаткових збиткiв, а саме пiдвищення цiн на прrародний газ

Iltt |5^45%, якi бy.lttt :]acTocoBaHi у ,гарифах, BcTaltoBJleHиx рiшеннями вико]]авLIоl,о l<омti,ге'гу

Ме:ti,гопо,ltьськоi MicbK.oT ра/tи вiл 2б.09.20l9р. JФ 20112. 'Говариство проводить вiдltрите

tlбt,tlвореttIIя корегування тарифiв на теплову еlrергiю, ii виробництво, транспортуваtII]я,

IlостаLIанr{я для Bcix категорiй спохtивачiв та посJIугу з постачання тепловоТ еrrергiТ ДJIrl

ffiT-*:ji
ррZпФd

Wffi



IIzlссJIення протягом 8 тсалендарних дгtiв з l4 сiчня 2020 року до 2l сiчrlя 2020 porcy згiдно п.2

IIаказ1, Мiлriстерства регiонального розвитку, булiвничтва ,га житлово-комунального

I,осIlоларс,гва УкраТни вiд 05.06.20l 8р N91 30.

[]iдповi,,,tно до с,t. 20 Закону УкраТни кГIро теплопостачаI{rrя> тарифи натеплову енергirо

Ittllзиlll-ti забезпечувати вiдшrкодування Bcix економiчно обrрунтованих витрат на виробництво,

траIiспортування та постачання тепловоi еrrергii>.

'I':tб.llиllя 1 _- ОбгруI]ryвання змiни тарифiв ТОВ кТЕПЛО-МЕЛIТОПОЛЬ) lцrя Bcix кагегОРiй

с l tc)lt(l.ttзzt.IiB

IIокiiзttик

I\irra lrриродного газ
,граtl 

l с l l op,l,y tsаltlIIяI\4,

розt to2li.ltoM д.ltя tзиробrl
,гсtl;tоilоТ еrlергiТ для Bci,

сltоlкивачiв РАЗоМ. ,в

I{irra llа ГАЗ I-{AK кНасРто

l [i rrа,граrlспортуванн
I lz\I{ <<l I

l\irla розполiлу Пz\
<МелiтополI)газ)

Одиниця
вимiру

Було враховано
в ,гарифi на

01 . 10.201 9р.
гprr., без [IДВ

Враховано в

пJIановому тарифi
на 01.01 .2020р.
грн., без ПЩВ

I]iдхи.llе
FIIlrI
о/
/(l

зуз
,га

ництва
ix груп
]В T.LI.:

за 1000
куб. м

54]9,9з 67l] ,19

22,58I-tl,t за l 000
Klzý. п,r

465з,54 5500,00

я ГАЗ
аiни>
\l,

за 1000
куб, м

1 57,1 9 15],1,9

за 1 00()

куб. м
669,20 1 0б0

Роз'ясtленtля до Тпблицi 1.

'I'ариdirri витрати обмовленi HoBoIo tliHoro на технологiчне паливо, цiното на енергетичнi

рсс)/рси:
- Вi:lгlовiдrrо ло ГIолоrкення про поклалаIIня спецiальгlих обов'язкiв lta суб'сктiв p]4I{Ky

rIриродtlого газу /_1ля забезпечення загаJIьносуспiльних irr,гересiв у проuесi фунrсцiонуваLIт]я

ринI(у природного газу. затвердженого Постановою КМУ вiд 19.10.20l8 Jф8б7, Постанови

КМУ вiд 05.06.2019р. Nа 485 <Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл

] r<вi,гttяt 2019р. N.r29З, долаткоI]их угод з НАК <Нафтогаз Уrсраilrи> на ci.teltb 20l9p., Постаrlови

IIKPL,KП N9 2001 вiд 21.12.2018p, з 01.12,2019 року роздрiбна цiна на природний газ

Iic,l,allol]Jletп бЗ26,39 гtrlн без ПЩВ з 1 тис.куб.м. В cTpyKTypi собiвартостi тепловоi енергii

llаJIиво складас 70 О^, електроенергiя - 11 Уо, вода * 0,4 О^, iншi матерiальнi та нематерiальнi --

J,6Yo, а заробiтна плата з FIарахуваннями всього - || %. Прибутоrс для бюдхtету 25О/о, iнших
rtа,t,еl,орiй сполtивачiв l0 %. Податок на додану BapTicTb 20 %.

Собiварr:iс,гь по Бюлхсету та Iншим категорiям спохсивачiв в дitочому одноставковому
,гари(li стаIловить 1495,91 гртл/ Гкал (з П/{В), а при коригуваннi:

ljttl,,(lttc,l, -2 | 52.25 грtt./I'tсzrл в,г.ч. 3 5 8. 7 l прибу,гок(з I I/1B)

lгrшii - 1893,97грн./Гкzur в т.ч. 143,48 прибуток(з ПЩВ)

f{вос,гавковi тарифи за 1 Гкал тепловоi енергiТ з ПЩВ:

у и)



[(a,l,c1,opiT

0IIillltи Ba.liB

Бtодit<е,гнi

органiзацiI

lttпti сгtолtивачi

В лiючому тарифi,
Гкал

Пiсrrя коригуваIIня,
грн../ Гкал з 25%

прибутrtом для бюдrкету
та 10% дляt iнtшихз IlДВ
y]vloBI{o- умовttо-:змiнltа
пос,гiйна
64о47,12

56з61,4]

Пiсля коригування,
грн../ Гкал
1021,94

Вiдх1,1лсttttя, l ;-

умовно- yMoB}ro

постiйна -змiнна
+|28оg,42 t-575,63

+5|23,]7 +3б5,7в

грlI./

CK.lla/toBi тарифу

IIриро21llий газ

умовно-постiйнаi умовно-
l змiнна

5izз7,т ', |172.gg

51237,7 ll71,9ý

В дirочому тарифi,
грн./ Гкал

83з,]

I]48,62

153в,77

IIirча.lI1,1lик Економiчного вiддi.llу Щмитрова К.В. доповiла про коригуваI{rrяr тарифiв

IliI ,|,()lljI()I]\/ cIlcI"lI,ittl ,t,a IlосjIуI,и з IIOc,гaLIa,lIIIIrI ,I,eIIJIoBoT еlIергiТ окремо tlo Korlttriй кат,егорiТ

сttо)Iс1.1tза.IiI], вI(а:]авuIи кожIIу складову тари(liв, якi виtlесенi на сьогодltirпнс вiztкри,гс

сlб гtltзо;lегt tlя.

[3 с,грук,гуру тарифiв }Ia теплову енергitо прибуток тобто рентабельнiсть по Бюдrкету
rtрибу,гоt< склав 25'Иr, тоб,го 25"h рен,rабельностi, та Iншiм категорiя споiкивачiв ttрибу,t,ок

cli-rlLlI] l 0'И,,,t,об,го 10'% 1lеtt,габе,rrыlос,гi,

_}асr,упllиlс мiсьlсого голови з питань дiя.llьностi виконавtIих оргаrliв рали
Сl,л:rков I.I.:1оповiв про чiтку позицiю органiв мiсцевого самоврядування щодо обов'язкоtзого

IIровслсlIlIя пiдприсмством коригування тарифiв на теплову еrтергiю у зв'язку iз зп,littоtо цiн на

природний газ, елеItтроенергiто, воду та виконання умов Гшузевоi колек,гивгtоi угоди на 2019

pirt.

I]Iачал1,1lрllс flкоrlомiчного вiддiлу Щмитрова К.В. проiнформувала про ocHoBHi

сlс_ltit.,tсllзi t,а1,1иф1,, IIlo зазIIаJIи змilt пiсля коригування провillними спеtliалiстами вiлдiл), з

clttltttlivlil<1-1 ,I,il сlIсрI,ое(lеtсr,ивttостi MicTa виI(оI]авLIого комtiте,гу ММР ЗО:

Вiдхиленl+я. t,prl./

Гкал
"| ] 88,24

- ttiHa природного газу для виробництва тепловоТ errcpгii cтal{oM lra 01.01 .2ll20 р,
зростс з 5479,93гргr без 11l{В за 1 тис. куб. м природного газудо 6717o19 гргl без II/{В за l ,гис.

r<уб.м.

- I]iдпоrliдltо ло повiдомлеIiня про проведенпя вiдкритих обговорень зауважеIIня та

llроltозtлtliТ прийп,tа_ltися eJrcKтpoIII{oIo поIl]тоIо,га засобами поIuтового зв'язl<у IIа allpcc)/

lli,цlt1llас:ь,tс,гва, олIIак за вказаFIий перiо.ч заува)I(е}Iь ],а пропозиltiй на адресу пiдrтрисмlства IIо

cy,t,i tlи,гаltь, lцо гIропонyються до слухань не надходили.

l}ирilllи.tlи:

l . l Iiд,Ilримати iнirliа,гиву ТОВ кТЕПЛО МЕЛIl'ОllОЛЪ) про зверrIеFIIIя до
виI(оIIавLIого l<oMiTeTy МелiтопольськоI MicbKoT ради ЗапорiзькоI об.пастi шIодо корегування



,l,aplj(hiB Ila теплову еrrергilо. ii виробництво. ч]анспортуваFI[{я, постаLIаI{н я для потреб

llLIсеJIсlIIiял бtоrlrlсет,ttих iiнtrtих споживаL]iв, посJIугу з постаLIання тепловоi егrергii'. LIIo

l l аi,Jt?j("l,ься I I i]ceJIcI t t I IO.

2. ГIро,гокол за резуJIьтатами IIроведення вiдкри,гих обговорень розмiс,гиr,и IIа

офiltiйtlому веб-сайтi ТОВ (ТЕПЛО -- МВЛIТОГlОЛЪ).

'}itllcllc,lcllIlrI ,|,а /l()ll()BIIcIIlIrI: зiiIIсl)сLlсIIL,l,а /I()I]Ol]tIeIlb ltc lta/{iйtlt,lltl.

l}i;llcllrl,гe обговrlреlIIIя BBrlItitTI{ TilI(I{N{, пtо lliдбу"llось IIа засllдirх г.llасllостi тa Bi2lIcp1.1,1,oc,гi.

(lli,rtrrиc, tloct,l/ta, ltрiзвtлtt.lе, iм'я та по батьковi
\ I |()I{ l |()ltil)licI l()1,o l Il)c.,lc гilвl l tt ка r,t ic t tctll tx opt al t i ll

вt.ll<oHaB,lоI владtл або органiв мiсt(евого
са мlоtзряJt),ва tt ttя)

Сулаков I.I.
заступIlик мiсьтtого голови
:] IIитаIIь лilt;lbrtoc,r,i l}иI(оIIавLIих

органiв рали

Я.шсукова О.О.
(прiзвr,lrrtе, iрt'я та по батьковi)

(]aKllaKot]a JI.о.
(прiзвиrче, iм'я та по батьr<овi)

(пiлпис головуrочого)



рЕсс,гр
уLIасIIикiв вiдrсри,гого обговореrtня

I

INr
i ,j/ 

Il
t--,-

6,

7.

8

9

l. 'l'сl,iп,rбасв ().Ij.

2. lli;t.IerrKo Ii.I.

.], l(у,,,rря I{.M.

I

I{zrrrус,гirr М.В.

IIазва tlргаtliзаttiT
(пiдrrриемства)

Уtt рzttз.lt i t t t t rI )I(и,I) IollO-

комунального
господарства

Ме"ili,l,огlольськоТ

MicbKoT ради

Ви коlлавчи й ком i,ге,l,

Мелi,гопоrIьськоТ
Micbtcoi ради

ЗапорiзькоТ областi

I lосала

I,1a.t;r.lt ьlIик yttpatз.lt i l l t tя

)китло I]о-кому[Iально го
господарства

ме,lri,гогtольськот м i ськот

Ради

на.lальгtик вiлдiлу з

економiки ,га

еллергоефективностi м iста
виконавчого KoMiTeTy

ммр зо

[liдrIr.rс

I

I

г

l0.

ll.

l""],::_1_]:l,_
litltttltзa:toBa З.С

I-a.lrrtirla II.о.

('itlcltatttlBa J0.()

'Гоt] ('I'I1IIJIO -
МЕЛI]'оГIоЛЬ)
'l-()l] K'l l1lIJl()
МIlJII'l'()lI()JIL))
'ГOL] ('l'IlIIJlO -
МF.JII1'оГIоJIL)

ТоВ -ТЕГrЛо-
MllJll l()lI()JII))

Головний бухгалтер

начыtьник економiчного
вiлдiлУ

I IачальlI иl< lзиробl tи.ttl-

тех tli.lt,tого вiltztiлу

I-] a.ta.lI ьн и lc ви роб н и чоТ

служби

Екоtlопцiст

{?
Головний спецiалiст

Biltiti.lry з економiки ,га

енергоесРективностi мiста
I.}1.1 l(ol IaBI I() t,o t<oM i,t,c l,r,

ммр зо

В иксlltаlз.t l.t й t<опц i,гсr,

Ме;liтогtо;tьськоТ
мtiськоТ ра7lи

Зatltrlli,lLIctl'i об.lIас l i

0И
IЪлоrзний iHittellep

Застуttгtик,tlи
IориllиlIIIих IIи,г

1'OI] K'l'IltIJIO
МIlJlI'ГоIlоJIЬ)

l'OI] ('ГI]IlЛо
Ml,.JIII'OI IOJIb)

lOl] K'l'llliJlO
М llJ ll'I'OI I()Jlb))

1'оВ кТЕПJIо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

II.1.1;.

/{иректор

---/z

l lac,l yttlcI tKo jl. I].
,|


