
вИкритого обговорення кориryвання тарифiв на тепловJ енергiю,
транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних
споживачiв та послуги з постачання тепловоt енергii для населення

ОГОДЖЕНО>>
голови
iB ради

О.В.Щербаков

протокол

ii виробництво,
установ, iнших

дистопада 2020 року розмiстило повiдомлення на

необхiдностi коригування тарифу, що викликане змiнами

якi пiдприемство безпосередньо не мае впливу, аJIе

./с? //" 2020 м. Мелiтополь
вул. Покровська,61

Запрошенi:
Представники органiв мiсцевого самоврядування

Присутнi:

- заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Щербаков О.В.

- начаJIьник управлiння житлово-комунального господарства Мелiтопольськоi MicbKoi ради
Тегiмбасв о.Б.
- начаJIьник вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО,'.г
Пiдченко K.I. l,/LyW1,,
- головниИ .rr.(i-icT вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy

ММР ЗО Кудря Н.М,
- директор ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Ялсукова О.О.
- головний iнженер ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Капустiн М.В.
- заступник директора з юридичних питань ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) ВовК А.В.
- головний бухгалетр ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) Пастушенко Л.В.
- начальник економiчного вiддiлу ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ).Щмитрова К.В.
- начальник виробничоi служби ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Галкiна Н.О.
- начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ> KoHoBaltoBa З.С.

- eKoHoMicT ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ) Саклакова Л.о.

Порялок денний:

1. Обговорення питання щодо необхiдностi коригування тарифiв на теIIлову енергiю, ii
виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ та

iнших споживачiв ТоВ кТЕПЛо - МЕЛIТоГlоЛъ)
2. Формування та прийняття резолюцii обговорення.

Слухали:
,Щиректора ТОВ (ТЕПЛО-МЕЛIТОПОЛЬ) Ялсукову О.О., яка повiдомила про

наступне:
ТоВ кТЕПЛо-МЕЛIТоПоЛЬ> 2з

офiцiйному веб-сайтi пiдприемства о

наступних зовнiшнiх чЙнникiв, Еа
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зобов'язане вчасно реагувати для уникн9ння збиткiв та необхiднiстю забезпечення надання

вiдповiдних комунаJIьних послуг на виробництво, транQпортування, постачання тепповоi

енергii' а саме збiльшення цiни на природний газ згiдно прейскуранту на природний газ iз

pecypciB акцiонерного товариства <НацiональЕа акцiонерна компанiя кНафтОГаЗ УКРаiНШ ВiД

Цiн, якi булИ застосованi У тарифах, встановлениХ рiшеннями виконавчого KoMiTeTy

Мелiтопопьськоi MicbKoi ради вiд 02.04.2020р. JФ68. Товариство, згiдно з положеншIм

роздiлу 2 Наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвниuтва та житлово-комунаJIьного

господарства УкраiЪи вiд 05.06.2018р J\b130, проводить вiдкрите обговорення коригування

тарифiВ на тепловУ енергiю, ii виробнИцтво, транспортування, постачання для Bcix категорiй

споживачiв та lrослугу з постачання топJIовоТ енергii для насолення протягом 7 календарНИХ

днiв з 23 листопада2020 року до 30 листопада 14-00 2020 року.
Вiдповiдно до ст. 20 Закону Украiни <Про теплопостачання> тарифи на теплоВУ енеРГiю

повиннi забезпечувати вiдшкодування Bcix економiчно обrрунтованих витрат на виробництво,

транспортування та постачання тепловоТ енергii>.

Таблиця 1 - ОбцруrгуваншI змilпл тарифiв ТОВ <<Тешlо-Мелiтополъ) дIя Bcix катеюрiй

споживачiв

Роз'яснення до Таблицi l,.

Тарифнi витрати обмовленi збiльшенням цiни на тохЕологiчне пЕ}ливо, зростанням цiни
на енергетичнi ресурсита послуги з розподiлу природного газу:

- Вiдповiдно до Положення про покJIадання спецiальЕих обов'язкiв на суб'ектiв ринкУ
природного гtву дпя забезпечення загаJIьносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонУВання

ринку природного газу, затвердженого Постановою КМУ вiд 19.10.2018 М867, Постанови

КМУ вiд 05.06.2019р. М 485 <Про внесення змiн до rrостанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд

3 квiтня 20I9p. Ns293, додаткових угод з НАК кНафтогаз Украihи> на листопад 2020р.,

Постанови НКРЕКП J\Ъ 2001 вiд21.t2.2018р., Постанови НКРЕКП Ns 1172 вiд24.06.2020Р. З

01.11.2020 року роздрiбна цiна на природний газ (з транспортуванням та розподiлом)
встановлеНа 6809,53Грн. беЗ ПЩВ З 1 тис.куб.м. В cTpYKTypi собiвартостi тепловоi енергii

Показник

Одиниця
вимiру

Було
враховано в
тарифi на

0Il0З12020р.
грн., без
пдв

Враховано в
плановому
тарифi на
грн., без

пдв

Вiдхилення
%

Вплив

Щiна природного газу з
транспортуванням та

розподiлом для
виробництва тепловоi
енергii для Bcix груп

споживачiв РАЗоМ. в т.ч.:

за 1000
куб. м

4580,16 6809,53 48,67
Вплив на
умовно-
змiнну
частину

двоставков
ого тарифу

I]iHa на ГАЗ НАК
кнафтогаз Украiъи>

за 1000
куб. м

з396,00 5з,75,з7

Щiна транспортування ГАЗ
НАК кНафтогаз Украiни>

за 1000
куб. м

I24,76 |24,|6

Щiна розподiлу ПАТ
кмелiтопольгаз>

за 1000
куб. м

1 060 1310





паливо склада€ 7з,6 оА, електроенергiя fi розподiлу - 6,9 О/о, вода - 0,4 Уо, iншi матерiальнi та

нематерiальнi витрати 8,1 О/о, а заробiтна плата з нарахуваннями всьогО 11 %.

рентабельнiсть для бюджету 25уо , iнших категорiй споживачiв 10 yо, Податок на додану

BapTicTb 20 %.

Тариф по населенню, бюдтtетним установам та iншим споживачам в ДiЮЧОМУ

одноставковому тарифi становить :

- Населення |2]7,59 грrr/ Гкал (з ПЩВ),
- Бюдхtет -1596,99грн./Гкал в т.ч. 266,|7 прибуток(з ПЩВ)
- Iншi - 1405,3бгрн./Гкал в т.ч. 10б,47 прибуток(з П.ЩВ),

а при кориryваннi:
- Населення 1687,97грнl Гкал (з ПЩВ),
- Бюдх<ет *2 1 09,96 грн./Гкал в т.ч. З 5 1 ,66 прибуток(з ПЩВ)
- Iншi - 1856,76 рн./Гка;r в т.ч. 140,66 прибуток(з П!В).

lBocTaBKoBi тарифи за 1 Гкал тепловоТ енергii :

Начальник Економiчного вЦдiлу Щмитрова К.В. доповiла про коригування тарифiв

на теплову енергiю та послуги з постачання тепловоi енергiТ окремо по кожнiй категорii
споживачiв, вказавши кожну складову тарифiв, якi винесенi на сьогоднiшне вiдкрите

обговорення.
В cTpyKTypi тарифiв на теплову енергiю рентабельнiсть по Бюдясету склЕIла 25О/о, та по

Iншiм категорiя споживачiв склав L0"/or.

Засryпник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Щербаков О.В. доповiв про чiтку позицiю органiв мiсцевого саjllоврядування щодо
обов'язкового проведення пiдприемством коригування тарифiв на теплову енергiю у зв'язку iз

змiною цiн на природний газ у листопадi2020 року.
Начальник Економiчного вiллiлу .Щмитрова К.В. проiнформувЕIла про ocHoBHi

складовi тарифу, що зчlзнЕIли змiн пiсля коригування провiдними спецiалiстшrи вiддiлу з

економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО:

Категорii споживачiв В дiючому
тарифi, грн./

Гкал

Пiсля коригування,
грн../ Гкал

Вiдхилення, *;-

%

умовно-
постiйна

rMoBHo-
змiнна

умовно-
постiйна

умовно-змiнна умовно-
постiйна

умовн
о-

змiнна
;Iаселення з ПДВ 5|237,70 954,67 5|237,70 1365,05 0 42,98

Щля обонентiв житлових
5удинкiв без будинкових
rриладiв тепповоi енергii з
гIдв

3,58 )) )) 3,58 з1,7] 0 42,98

Sюджетнi органiзацii 25%
rрибчтком без Пдв

5зз72,60 994,45 53з72,60 |421,93 0 42,98

Iншi споживачi 10% прибутку
jез ПДВ

46967,89 8,I5,|2 46967,89 1251',29 0 42,98

Складовi тарифу l},гариrРi дцiю.rому, згiдlrо
рiшепня 02.04.2020року

ЛЪ68грrr./ Гкал

Пiсля коригування,
грн./ Гкал

Вiдхилення,

%

природний газ б96,81 1035,98 48,67





_ цiна природного газу (з транспортранням та розподiлом) для виробництва

тепловоТ енергii станом на 01.11.2020 р. за 1 тис. куб. м дорiвнюе б8O9r53 гРн беЗ ПДВ.
- Вiдповiдно до повiдомлення про, проведення вiдкритих обговорень зауваження Та

пропозицii приймалися електронною шоштою та засобами rtоштового зв'язку на адресУ

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

cyTi питань, що пропонуються до слухань Ее надходили.

Вирiшили:

1. Пiдтримати iнiцiативу ТОВ кТЕПЛО МЕЛIТОПОЛЬ) про звернення до
виконавчого KoMiTeTy Мелiтопольськоi MicbKoi ради Запорiзькоi обпастi щодо корегування
тарифiв на теплову енергiюо ii виробництво, транспортування, постачання дJuI потреб

населення, бюджетних i iнших споживачiв, послугу з постачання тепловоi енергii, що
надаеться насоленню.

2. Протокол за результатап,Iи проведення вiдкритих обговорень розмiстити на

офiцiйному веб-сайтi ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ).

Заперечення та доповнення: запереч9нь та доповнень не надiйшло.
Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

(пiдпис, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi

уповноваженого представника мiсцевих органiв

виконавчот влади або органiв мiсцевого
самоврядування)

Щербаков О.В.
заступник мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих
органiв рали

Ялс},кова О.о.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Саклакова Л.о.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
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рЕестр
учасникiв вiдкритого обговорення

Ns
зlп п.I.Б. Назва органiзацii

(пiдприемства) Посада Пiдпис

1. Тегiмбаев о.Б.

Управлiння житлово-
комунального
господарства

мелiтопольськот
MicbKoi рали

Начальник управлiння
житлово_комунtlJIьного

господарства
мелiтопольськоi Micbkoi

Ради

N

2. Пiдченко K.I

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi

MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Начальник вiддiлу з
економiки та

енергоефективностi MicTa
виконавчого KoMiTeTy

ммр зо

Кудря Н.М.
Виконавчий KoMiTeT

мелiтопольськоi
MicbKoi ради

Заrrорiзькоi областi

. начальник вrддrлу з
економiки та

енергоефективностi MicTa
виконавчого KoMiTeTy ММР

зо

4. Ялсукова О.О.
ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ) .Щиректор а//

5. Капустiн М.В. ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЪ) Головний iнженер

6. Вовк А.В. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЪ>>

Застулник директора ?./
юридичних питань (-_

7,
Пастушенко Л.В. ТоВ кТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЬ> Головний бухгалетр fiffi/
8. Щмитрова К.В. ТоВ кТЕПЛо -

МЕЛIТОПОЛЬ>
начальник економiчного

вiддiлу :й\

9. Галкiна Н.о. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ>

Начальник виробничоi
слухtби фh-

10. Коновалова З.е.
ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Начальник виробничо-
технiчного вiддiлу

й

l1 Саклакова Л.о. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЪ) EKoHoMicT #
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