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Запрошенi:
представники органiв мiсцевого самоврядування

Присутнi:

-

органiв ради Щербаков о,в,
заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
Мепiтопольськоi MicbKoi ради
начальНик управлiння житлово-комунального господарства

Тегiмбаев о.Б.
виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО
начальНик вiддiпУ з економiКи та енерГоефективНостi MicTa
Пiдченко K.I.
_ головний спецiа_lliст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy

-

ММР ЗО Кулря Н.М.
- директор ТОВ (ТЕПЛО _ мЕлIтОполъ> Ялсукова О,О,
М.В.
- головний iнженер ТоВ (ТЕПло - мЕлIтоПоЛъ) Капустiн
_
мЕлIтополь> Вовк д,В,
з юридичних питань ТоВ (ТЕПЛо
- заступЕик

-

дироктора
Л,В,
головний бухгалетр ТОВ кТЕПЛо - мЕлIтополъ> Пастушенко
К,В,
начальник еконоМiчного вiддiпу ТоВ (ТЕПло - мЕлIтоПоЛЬD ,Щмитрова
Галкiна Н,о,
начальник виробничоi служби ТоВ (ТЕПло - мЕлIтоПоЛъ)
eKoHoMicT Тов (ТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛъ)) Саклакова Л.о.

Порядок денний:
на теплову енергiю, Ti
Обговорення питання щодо необхiдностi коригуваIIня тарифiв
бюджетних установ та
виробництво, траЕспортування, постачання для потреб населення,
iнших споживачiв ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ)
2. Формування та прийняття резолючii обговорення,

1.

Слухали:

Щиректора ТОВ

ктЕпло_мЕлIтополь> ялсукову о.о., яка

повiдомила про

наступне:

на офiцiйному
ТоВ кТЕПло-мЕлIТоПоЛЬ) 22 tрудня2020 року розмiстило повiдомлення

викликане змiнами Еаступних
веб-сайтi пiдприемства о необхiдностi коригування тарифу, що
вппиву, але зобов'яза}Iе вчасЕо
зовнiшнiх чинникiв, на якi пiдприетuство безпосередньо не мае
та необхiднiстю забезпечення надання вiдповiдних
реагувати дJUI уникнення збиткiв

q

:*о*r"-rних послУг на виробництво, траЕспортуваIIня, постачання топловоi енергii, а сап,Iо
газ iз pecypciB
збiльшення цiни на природний газ згiдно прейскуранту на природний
Украiни> та
акцiонерного товариства <нацiональна акцiонерна компанiя <нафтогаз

збiлъшення цiна на електричну енергiю вiд цiн, якi були застосованi у тарифах,
встановлених рiшеннями виконавчого koMiTeTy Мелiтопольськоi Micbkoi ради вiд
30.11.2О2Oр. Ns22Зl| Товариство, згiдно з положенням роздirry 2 Наказу MiHicTepcTBa
господарства Украiни вiд
регiонального розвитку, будiвництва та житпово-комунЕtльЕого

на теплову енергiю,
05.06.2018р Nч130, проводить вiдкрите обговорення коригування тарифiв
ii виробнИцтво, транспорТування, постачання для Bcix категорiй споживачiв та послугу з
2020 року
постачанНя тепповоi енергii для Еаселення протягом 7 календарних днiв з 22грудня
до29 грудня 14-00 2020 року
вiдповiдно до ст. 20 Закону Украiъи кпро теплопостачання> тарифи на теплову енергlю
повиннi забезпечувати вiдшкодування Bcix економiчно обЦрунтованих витрат Еа виробництвоо
транспортування та постачання тепловоi енергii>.

Таблиця

1

-

Обlруrrгуваш#I зйrшr тарифiв

тоВ

<Тепло-Мелiтополь> дlя Bcix катеюрiй

споживачiв
Одиниця
вимiру
Показник

Враховано в
плановому
тарифi на
грн., без

Вiдхилення

6809,53

7537,26

10,69

5з75,з7

6103,100

|24,|6

t24,|6

13 10

1310

Було
враховано в
тарифi грн.,
без ПЩВ

%

Вплив

пдв

Щiна природного газу з

транспортранням та
розподiлом для
виробництва тепповоi
енергii для Bcix груп

споживачiв РАЗоМ. в т.ч.:
Щiна на ГАЗ НАК
кНафтогаз УкраТни>
Щiна транспортування ГАЗ
НАК <НафтогЕtз Украihи>
Щiна розподiлу

ПАТ

<Мелiтопольгаз>

за 1000
куб. м

за 1000
куб. м
за 1000
куб. м
за 1000
куб. м

Вплив на
умовнозмiнну
частину
двоставков
ого тарифу

Роз'яснення до Таблицi 1.
Тарифнi витрати обмовленi збiльшенням цiни на технологiчне паJIиво, зростанням цiни
на енерI.етичнi ресурси та послуги з розподiлу природного газу:
- Вiдповiдно до Положення про покJIадання спецiаrrьних обов'язкiв на суб'ектiв ринку
природного гtlзу для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування
кмУ вiд 19.10.2018 J\ъ867, Постанови
ринку природного газу, затвердженого Постановою
кму вiд 05.06.2019р. м 485 <Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiл
з квiтня 2019р. Ns293, додаткових угод з НАК <Нафтогаз УкраiЪи> на груденъ 2020р,,
З
постанови нкрЕкп J\ъ 2001 вiд21122018р., Постанови НКРЕКП М 1172 ВtД24.06.2020Р.
01.11.2020 року роздрiбна цiна на природний газ (з транспортуванням та розподiлом)
енергii
встаItовлеНа 75З7,26rрн. без П,ЩВ з 1 тис.кУб.м. В cTpyKTypi собiвартостi тепловоi
О/о,
_
О/о,
ВОДа - О,4 Уо, iншi матерiальнi та
електроенергiя ii розподiлу 7,58
пtIливо складае 74,64

{.

,нематорlitльнl витрати - б,98 Уо, а ЗаРобiтна плата з нарахуваIIнями всього _ l0,4 о^,
'" Рентабельнiсть для бюджету 25Yо, iнших категорiй споживачiв 10 %. Податок на додану
BapTicTb 20 %.

_

обrруrrryвашя зйтrr тарифiв на елекгропостачання
дlя Bcix катеюрй споживачiв.
Одиниця
вимiру

Було
враховано в
тарифi грн.,
без ПЩВ

Показник

Щiна електропостачання
всього без ПДВ

електропостачання
передача

розподiл

Тов

ктешtо-мелiтополь>>

Враховано в
плановому
тарифi на
грн., без

Вiдхипення

21,з2

%

Вплив

пдв

кВт,год

2,01 18

2,4408l

кВт,год
кВт,год
кВт,год

1,21005

|,5467762
0,2402з
0,6538

0,1554
0,646з5

Вплив на
умовнозмiнну
частину
двоставков
ого тарифу

Тариф по населенню, бюджетним установам та iншим споживачам в дiючому
одноставковому тарифi становить

-

Насолення 1б87,97грнl Гкал (з ПЩВ),
Бюджет -2109,96 грн./Гкап в т.ч. З51,66 прибуток(з ПЩВ)
Iншi - 1856,76 рн./Гкал в т.ч. 140,66 прибугок(з ПЩВ),
а при кориryваннi:
НаселенЕя 1843,45грн/ Гкал (з ПЩВ),
Бюджет-2304,31 грн.Лкал в т.ч. 384,05 прибуток(з ПЩВ)
Iншi_ 2О27,80 рн.Лкал в т.ч. 153,62 прибуток(з ПЩВ).

-

,Щвоставковi тарифи

за 1 Гка-п тепловоi енергii

КатегорiТ споживачiв

Цаселення з

ПДВ

обонентiв житлових
5улинкiв без будинкових
приладiв тепловоi енергii з
Щля

пдв

Бюджетнi органiзацi\ 25%
прибутком без ПДВ
Iншi споживачi 10% прибутку
5ез

:

В дiючому
тарифi, грн./
Гкал

:

Пiсля коригування,
грн../ Гкаrr

Вiдхилення, *;%

умовно- умовн
опостiйна
змiнна

умовнопостlина

rMoBHo-

умовнопостiйна

умовно-змiнна

5|2з7,7

1365,05

1520,53

0

з,58

зL,,77

5|237,70
з,58

35,39

0

11.39
1 1,39

5зз72,60 |42t,9з

5зз72,60

1583,89

0

1

t25]',29

46967,89

l39з,82

0

11,39

46967,89

змiнна

1,39

ПДВ

Начальник Економiчного вiддiлу Щмитрова К.В. доповiла про коригування тарифiв
на теплову енергiю та послуги з постачання тепловоi енергii окремо по кожнiй категорii
споживачiв, вказавши кожну складову тарифiв, якi винесенi на сьогоднiшнс вiдкрите
обговорення.

В cTpyKTypi тарифiв на теплову енергiю рентабельнiсть по Бюджету склала

25О/о, Та ПО

Iншiм категорiя споживачiв склав t0o/or.

засryпник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Ради
Щербаков О.В. доповiв про чiтку позицiю органiв мiсцевого сttl\{ОВРЯДУВаННЯ ЩОДО

обов'язкового проведення пiдприемством коригування тарифiв на теплову енергiю у зв'яЗКУ iз
змiною цiн на природний гtх} у листопадi2020 року.
Начальник Економiчного вiддiлу .Щмитрова К.В. проiнформувапа про ocHoBHi

складовi тарифу, що зазнапи змiн пiсля коригуваЕня провiдними спецiалiстаirли вiддiлу з
економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО:
Вiдхилення,
В тарифi дiючому, згiдно Пiсля коригування,
Складовi тарифу
грн../ Гка.п
рiшення ТМР 30.11.2020
%
поку N223./1гпн./ Гкал
10,69
||46,70
1035,98
природний газ

_

цiна природного газу (з транспортранням та розподiлом) для виробництва

тепловоi енергii стаIIом на 01.12.2020 р. за 1 тис. куб. м дорiвнюе 75З7,26rрн без ПДВ.
Вiдповiдно до повiдомлення про проведення вiдкритих обговорень зауваження та
пропозицii прийма-тrися електронною поштою та засобшли поштового зв'язку на адресу
пiдприемства, однак за вкtваний перiод зауважеЕь та пропозицiй на адресу пiдприемства по

-

cyTi питань, що пропонуються до слухань не надходили.

Вирiшили:

1. Пiдтримати iнiцiативу ТОВ

(ТЕПЛО

МЕЛIТОПОЛЬ> про звернення до
виконавчого KoMiTeTy Мелiтопопьськоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi щодо корегування
тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування, постачання для потреб
населення, бюджетних i iнших споживачiв, послугу з постачання тепловоi енергii, що
надасться насолонню.

2. Протокол за

результатаIuи проведення вiдкритих обговорень розмiстити на

офiцiйному веб-сайтi ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ).

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

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Саклакова Л.о.

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

