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ОГОДЖЕНО)
голови

в ради

протокол
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о3.0 j zozl м. Мелiтополь
вул. Покровська,61

Запрошенi:
представники органiв мiсцевого самоврядування

Присутнi:

- заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Щербаков о,в,

- начаJIьник управпiння житлово-комунального господарства Мелiтопопьськоi MicbKoi рали

Тегiмбаев о.Б.
- начальНик вiддiлУ з економiКи та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО

Пiдченко K.I.

- головний спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy

ММР ЗО Кудря Н.М.
- дир9ктор ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) Ялсукова О,О,

- заступник директора з юридичних питань ТоВ (ТЕПЛо - мЕлIтоПоЛъ) Вовк д,В,

- головIIий бухгалетр ТОВ (ТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛЬ) Пастушенко Л,В,

- начаJIьник економй*о.о вiддiлу ТоВ (ТЕПло - мЕлIтоПоЛЬ) ,Щмитрова К,В,

- начальник виробничоi служби Тов (ТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛЬ) Галкiна Н,о,

- eKoHoMicT ТоВ (ТЕПЛо - мЕлIтополь> Саклакова Л-о.

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо необхiдностi коригування тарифiв на теплову енергiю, ii

виробництво, транспортування, постачання для бюджетних установ та iнших споживачiв Тов

кТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ)
2, ФормУвання та прийнятгя резолюuii обговорення,

Слухали: __:_л_

,ЩиректоРа ТоВ (ТЕПЛо-мЕлIтоПОЛъ) Ялсукову О,О,, яка повiдомила про

наступне:
ТоВ кТЕПло-мЕлIТоПоЛъ) 24 пютого 2021 року розмiстило повiдомлення на офiцiйному

веб-сайтi пiдприемства о необхiдностi коригування тарифу, що викJIикане змiнаirли наступних

зовнiшнiх чинникiв, на якi пiдприемство безпосередньо не мае впливу, але зобов'язане вчасно

реагувати для уникнеЕня збиткiв та необхiднiстю забезпечення надання вiдповiдних

комунrrпьних послуг на виробництво, транспортування, постачання тепловоi енергii, а сап{е

зниженняцiнинаприроднийгаЗзгiДнопрейскУрантУнаприроДниiтгtlзiзресУрсiв
акцiонерного товариства кнацiонапьна акцiонерна компанiя кнафтогаз Украiни>, зниженням

ffiМ**,}.-"1ОУ 021'r"
*дrнь j



розподiлу природного газу з 01 лютого постанова нкрЕкп Ns |2,1 вiд 30,01,2021 та

.Oin"r.i"" ,,i"u *ru електричЕу енергiю вiд цiн, якi були застосованi у тарифах, встановлених

рilitеннямИ викоIIавчогО комlтотУ МелiтопоДьськоi мiськоi радИ вiД 30,02,202]lр, Ns44,

товариство, згlдно з положенням розлiпу 2 Наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку,

будiвництва та житловQ-комунапьного господарства Украiни вiд 18.02.2018р Ns130, проводить

"ипр"". 
обговорення *ор"rу"*"" тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво,

,рuйпорrувапня для бюдж"rу rч iнших споживачiв протягом 7 календарних днiв з 24 лютого

2021 рокудо 03 борезня 14-00 2021 рOку, l ____
вiдповiдно оо .r. 20 Закону Украiни кпро теппопQстачанпп тарифи на теплову енергlю

повиннi заб93печувати вiдцrкодування Bcix економiчно обrрунтованих витрат на виробництво,

транспортування та постачання тепловоi енергii>,

табшшдд 1 - Обцруlтгування зйrи тарифiв на Гдз тов ктегшо-мелiтополь> ,

Роз'яснення до Таблицi 1.

тарифнi витрати обмовленi зменшеЕням цiни на технологiчне пttливо, зростанням цlни

ца епектричну енергiю:
- Вiдповiдно до Попоження про покJIадання спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку

природного гЕ}зу для забезпечеЕня загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування

ринкУ природноГо газу, затвердженого ПосТановоЮ кмУ вiд 19,10,2018 ]ф8б7, Постанови

кмУ вiд 05.06.2019р. Ns 485 кПрО внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

3 квiтня 2019р. Ns293, додаткових угод з НдК кНафтогаз Украiни> на лютий 202lp"

ПостановИ нкрЕкП Ns 127 вiд 30.01.2021 У лютQмУ 2021 року роздрiбна цiна на природний

газ (з транспортуванням та розподiпом) встановлена8755,31 грн. без ПЩВ з 1 тис,куб,м, в

cTpyKTypi собiвартостi тепловоi енергii пtIливо скпадае 76,9З О/о, еЛеКТроенергiя ii розподiлry -
7,зО уо,вода - 0,4 Уо, iншi MaTepia.TrbHi та нематерiальнi витрати _ 6,15 Yо, а ЗаРОбiтна плата З

нарахуваннями всього g,22 %. Рентабельнiсть для бюджету 25% о iнших категорiй

споживачiв 10 %. Податок на додану BapTicTb 20 %,

обrрукryваrшя змirшr тарифь на елекгропостачанrul Тов <теrшо-мелiтопоlь>,

Показник

Одиниця
вимiру

Було
враховано в
тарифi грн.,

без ПДВ

Враховано в
ппановому
тарифi грн.,

без ПДВ

Вiдхипення
% Вплив

8755,31 -9,1

Вплив на

р(овно-
змiнну
частину

двоставков
ого тарифу

I]iHa природного г.ву з
транспортуванням та

розподiлом дпя
виробництва тепловоi
енергii для Bcix груп

споживачiв РАЗоМ. в т.ч.:

за 1000
куб. м

9635,6|

Щiна на ГАЗ НАК
кНафтогаз Украiни>

за 1000
куб. м

7зз|,45 6841, t 5

Щiна транспортування ГАЗ
НАК кНафтогаз Укра'iниц

за 1000
куб. м

l24,|6 l24,1б

Щiна розподiпу ПАТ
кмепiтопольгаз>

за 1000
куб. м

2180,00 1790,00
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Показник

Одиниця
вимiру

Було
враховано в
тарифi грп.,

без ПЩВ

Враховано в

плановому
тарифi грн.,

боз ПЩВ

Вiдхилення
% Вплив

I]iHa електропостачання
всього без П,ЩВ

кВт,год 2,59496 z,666429 z,8
Вплив на ,

умовно-
змiнну
частину

двоставков
ого тарифу

електропостачання кВт,год 1,457|зз 1,528599

передача кВт,год 0,2939з 0,29393

розподiл кВт,год 0,84390 0,84390

тариф по бюджетним установам та iншим споживачам в дiючому одноставковому

тарифi становить :

,Щвоставковi тарифи за 1 Гкал тепдовоi енергii :

Вiдхилення,*i-

%

Пiсля коригування, грн./
Гкал

В дiючому
тарифi, грн./

Гка.tl

Категорii споживачiв

1827,9|1991,405зз72,60

Iншi споживачi 10% прибутку

НачальнИк ЕкономiчногО вiддiлу,Щмитрова К.В. доповiла про коригування тарифiв

на теплову енергiю окремо по Бюджету та iнших категорiй споживачiв, вказавши кожну

складовУ тарифiв, якi винесенi на сьогоднiшне вiдкрите обговорення.

В cTpyKTypi т4рифiв Еа топловУ енергiю рентабельнiсть по Бюдпсету склапа 25"/о, та по

Iншiм категорiя споживачiв склав |0О/о.

засryпник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

Щербаков о.в. доповiв про чiтку позицiю органiв мiсцевого саI\4оврядування щодо

обов'язкоВого провеДення пiдпРиемствоМ коригування тарифiв на теплову енергiю у зв'язку iз

змiною цiн на природний газ та розподiлу природного газу у лютому 2021 року. На виконання

МеморандумУ прО взаемороЗумiннЯ щодО врогулювання проблемних питань у сферi

цонтршliзованого постачаIIня тепловоi енергii та постачаIIня гарячоi води, тариф на послугу з

постачання тепловоi енергii для ндсЕлЕння, в опаJIювальЕому перiодi 20201202l,

пiдвищуватись не буде

Начальник Економiчного вiддiлУ ,Щмитрова к.в, проiнформувulJlа про основн1

складовi тарифу, пIо зазЕали змiн пiсля коригування провiдними спецiалiстами вiддiлу з

економiки та енергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО:



Складовi тарифу В тарифi дiю,lому,
грн./Гкал

Пiсля коригувttння,
грн./ Гкал

Вiдхилення,

%

Природний газ |465,94 tз32,0l -9,1

тепловоi енергii у *оrо*у 202l за 1 тис. куб. м дорiвнюе 8755,31 грп без пдв,
- 

,.Рочiдно до повrtоr]_:*" про проведення вiдкритих обговорень заувilкення та

пропозицll приималися lелектронною поштою та засобаlли поштового зв'язку на адресу

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

cyTi питанЬ, Що пропонуються до слухаЕь не надходили.

1. Пiдтримати iнiцiативу тоВ (ТЕПЛО мЕлIтоПоЛъ) про зверненнЯ дО

виконавчого koMiTeTy Мелiтопольськоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi щодо корегування

тарифiВ на теплоВу енергiЮ, ii виробНицтво, транспортування, постачання дпя бюджетних i

iнших споживачiв.
2. Протокол за розультатаN,lи проведення вiдкритих обговорень розмiститИ на

офiцiйному веб-сайтi ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ).

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надiйшло.

Вiдкрите обговорення вва}кати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

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

(прiзвище, iм'я та по батьковi)
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рЕестр
уIIасникiв вiдкритого обговорення

j\ъ

зlп
п,I.Б,

Назва органiзацii
(пiдприемства),

Посада Пiдпис

1 Тегiмбасв о.Б.

Управлiння житлово-
комунального
господарства

мелiтопольOькоi
Mlcbкol ради

Начальник управлiння
,житлово-комунального

господарства
мелiтопольоькоi Miobkoi

ради

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

мелiтопопьськоi
MicbKoi ради

Запорiзькоi обпастi

Завiдувач сектору з

економiки комунЕ}льних
пiдприемств управлiння
соцiально-економiчного

розвитку MicTa виконавчого
KoMiTeTy Мелiтопольськоi

MicbKoi ради a
4. Япсукова О.О.

ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ) .Щиректор 6//

5. Вовк А.В.
ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Заступник дrр"пrору{
юриди чн их питань\_-.-- ry,ц

6.
Пастушенко Л.В. ТоВ кТЕПло -

МЕЛIТОПОЛЬ) Головний бухгалетр д,м;А
,l.

,Щмитрова К.В.
ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

начальник економiчного
вiддiлу йU"

8. Галкiна Н.о.
ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Начальник виробничоi
служби йr/

9. Саклакова Л.о.
ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

EKoHoMicT 4--"


