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вiдкритого обговоренlля встановлеrlня тарифiв на теплову енергiю, iii виробництво,

транспор'гуваI{Itrt поfl_п:Jlння та послугу з постачанпя тепловоi енергii для бюджетних

установ, iншrих споживаtllв .

;t. /0., zozt м. Мелiтополь
вуп. Покровська,61

Запрошtоlri:
предстаrзt r t'l к и opt-aHiB мiсцево го саLмоврядування

ПрисутrIi:

- заступниlс Ir.l;c;,l((lI,o гоJtови З ПИтоlIll дi;lлытостi виконавчих органiв ради Щербаков о,В,

- директор i{ciIii[)l.itмell.гy капiталt,гtого булiвництва та житлово-комунального господарства

Мелi,гопольсы<оI плir-lьtсоТ ради ЗапорiзьrсоТ областi Репашевська В,Щ,

- начальниtс вi:viiлу з екоiломiки та е}lергоефективностi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО

Iliдченко K.I.

- гоJlовI{ий crlctlin.1licT rliltдiлу з еttоttомilси та енергоефективностi MicTa викоIlавчого комlтету

ММР ЗО Кулря 1t.Ivl.

- директор ТОВ к'l'I]ПJiО, мЕлIтОI]оЛъ) Ялсукова О,О,

- заступник /(I4peкTopa з IоридичI{их пиl,ань ТоВ (ТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛъ) Вовк д.В.

- головний бу,чгале]:р'I'Оt} (ТЕПЛо _ мЕJIIтоПоЛЬ) Пастушенко Л.В.

- начальник еколIомiчного вiддiлу TOI] кТЕПло - мЕлIтоПоль> Щмитрова К,В,

- начальнлtlс влtробпичоТ служби TOI] кТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛЬ) Галкiна Н.о.

- екогtомiст'Г()IJ ((l'EIlJiO _ мЕлlтОIlОЛЬ) Саклакова Л.о.

lloptl71o t,; l{elt t lr,lй :

l. Обr.оrзореtIнrI 1]1.I.г.lння щоло rлеобхiдностi встановлення тарифiв на теплову енергiю,

Ti виробниI{,гво" ,I,рillIсIIоI],,гування, постаtIання та послугу з постачання тепловоi енергiI для

населеннrI, бlо,i[)tiс,гttих ус,гаlIоВ та iнtttих споlкивачiв ТоВ кТЕПЛо - мЕлIтоПоЛЬ))

2. ФOрьtуilаtttlя,t,a прийнят,гя |)сзоJIIоцii обговорення,

Слухi1.1лtt:

{upeK.r,o1ltl 'tr'оR (ТЕПЛо-мЕJIIтоПоЛЬ) Ялсуlсову о.о., яка повiдомила про

IIастуIIнс:

На BиKtlt;itt,ltt;t I]0стаI,Iови кN4У вiд 01.06.2011 Jt8б9 uПро забе3печення

сдиного пiдNс.чцу до фOрмуваIrIrя тарифiв на комунальнi послуги>> 1з жовтня

2021 рокУ 
.I'0I'} ({'ГljiIJIо.N4ЕлI:гоIlоJIь> розtviстило повiдомлення на офiuiйному веб-сайтi

пiдприемс.t.lзгL tl itс:об,чiдrtсlс.гi встаrlоl].]lснlrя тарифу на опаJIЮВа.ПЬНИй СеЗОН 2021l22. ВiДПОВiДНО

до с,г. 20 Заксrtiу Укрtiitrи <Гiро l]еп_ilоl]ос1аllання> тариф Еа теплову енергiю пови}Iен

забезпечуваr.tl ,li.,Ii,ltlttlr1yr.tatl-tttя Bcix сэitсl1,1сlмiчlло обrрунтоваltих витрат на виробництво,



транспоl)1-)/l}аLIIjrt 
,га постаLIання ,l,clIJloIioT ,JHcpl,ii. 'I'овариство, згiдно з поло}кенням роздiлу 2

НаказУ IVlirlic,r.elrcTBa регiонzulьttоt,сl р()зItI.I1,к)/, будiвниuтва та житлово-комунального

господаl]сТrза У.'краirrи вiД 18.02.20l8p Jt l30, проrзодиltо вiдltрите обговорення коригування

тарифiВ IIа ].егIJIоI]у енергiЮ, ii rзиробllи][гtJо, трilнсtrортування та постачання та послуги з

пocTaLIaII]trl .гсIIJlовоi егIеlэгii lulrl IIаселенItя, бrодхсет,у та iнших споживачiв протягом 7

каJIенларIl1.rх дrtiв з 13 хсовтня2О2l porcy по 2l rков,гпя 14-00 2021 року.

обrруг,уrlаtlllll зпtitlll таlrlлфiв llil illjllpo/пlrrii ГАз що застосовуеться категорii споживачь

спожиI}tiчrl N{ I Iilcc.rl 0I II Iя.

( згiднО РозлiлУ Г}изначеннЯ обсягУ i групуваrrlfl гIJlановаlrих витраТ, що вкIIючаються до повноi

собiвартtlс.гi .геплtовоi енергiТ, ii виробrrиrlтва, ],раIlспортування та постачанIя l.п.2| (1))посrлови КМУ

м8б9

(J/{рrtlиця

iзиr,rillу

I [()l(азник

r]l,,,, пр,цrо,ц*.о .азу з

Tpaнcrl ()рl,уваtl l lrl м та розподiлоt,I,IUI rI

виробll1.1t1,1,1]а l,cl lJloBoi енергii для Bcix
tl cпoжpll]t,1,1iB РАЗоМ. в T.LL:

I_{iHa гrа ГДЗ l-iAti <Нафтогаз УкlэаТrrlл>

,граl]сl tор,гування гАз I-IAK
,Тни>кГIаthr,оr,аз У

Щiна ро rrrrl:tiлу Г[АТ кМелiтопоJllэl-il,]))

Складова тари(i.1, l(JIя насслення, il ca]\lc:

Обqруll,r l,rзltt ttlя ,li,,titrи тари(liв I,Ia eлct(t,I)()Il()c,I,aiI.IIIllri 'l'Ol] (TEl IJ{О-МЕлIтопоJЪ) дJш насепення .

I lоlсазник
о/{рtttиця

rзи;лriру Щiкl.Iи грн.,
без l IflB

Плановi
грн., без
пдв

Вiдхилення
о/
/l)

роIIостааIаltняl всього боз

lIдв
l:IJ,г,год 2,44081 з,2]I9 з4

l(,l,i]( ) l I Oc,гitLlal l l lrt rсi},r"год |.5467762 2"\зз4
I I(,l,)cлLlLIzl rсiJ,г,l,од 0,2402з 0.294

l)оl]подlл l<I],r:,год 0,6538 0,844539

i Iopillltя,,tt,tta
теплово'f еrrергiТ ;tля

xapriктериc],I,1l(il
lIace.]IeHHя:

Вiдхилення
%

Враховано в
плановому

тарифi грн.,
без П,ЩВ

Було
враховано в
тарифi на
грн., без

8109,917 5з7 ,26
за l 000
куб. м

за l 000

за l 000

зtr 1000

6183,ззбl 03,1 00

124,|6

( ]Icзtal1o rii,r,арифу
'ii;t1.1;lil, l,pH./ Гкал. Плановий, грн./ Гкал. Вiдхилення,

%

lIрr.rро.цrrиrf газ 1146,7 ||92,зз 4

т,аtриt!1, Ila тсплову енергiю та послуги з постачання

7,60

1,31

136,58 21,00

1з 10 1790,00 з6,64



Ll пli1,1,el ty](t] lllrl, оdъп triu,lti1l1,

diючuй mарuф
плановий

тариф
Вiдхилення

%

r)пя. rLаселення с)ля rLаселенllя

t192,33 4

81

гАз lpll. 1,1a /Гксtл |t46,,70

заробiтrtа llJIaTa з

нарахуваIItlяiчIи грн. на /Гrtаrt ] 59.56 288,59

116.42 154,00 з2
електuоеI tеlэгiя грн. на /I'Ka-Tl

64,96 55
амоtэl,изаtliяt грII. на /I'ictt:t 41.8,|

84,70 18
iгrшri-*-- ------;

обсяг реалiзаrlii,l,еtтловойt
енертii___

грII дgД,srц

Гкал

7|,66

),2з,l49.09 1 80725,14 -19

153б,21 1784,58 16
rзрц,!,Qрt tЦ\Ц
ТарлIф з iUli]

грrI. rIa /I'L{!!t _

грII. на /I'к:r"ц. 1843,45 2141,50 16

обцрунryваrrrя зшцillлt,гари(liв rrагдз тоR к,гЕгIJIо_мЕлIтопоJь> споживачам бюркету

( згiдrО РоздiлУ I]и:lrtаченt.lя обсшу i групуваrтня планованIо( витрат, що вкJIючаютъся до повноi

собiвартостi Tet1.1t.lBol енергii, ii виробншцва, трансПортування та постача{ня п.п.21 (1) поuганови КМУ

Nъ869

lltlttазttиtt

Ifir,ra прt.tро/iного газу з

транспортуI]аli} lrlM,га розltодiJIом дJUI

виробн"irтв.l т,ellJ1oI]oi еrlергii для Bcix

п cпoжI,ll]tl,riIl РАЗОМ. в т.ч,:

L{iHa на гА:] I-1Al( кIIаф,гсlr,аз Украiни>

Цiпа Грu".пор,l]ування ГАЗ НАК
K1-I

,ttз YKpaitlta>

I_\iHa розrrодiлу l Iz\'[' кМе;liтопольгаз))

Пopiгltllt,,tblIa характеристика тzrриtilу [Ia теплову енергiю для бюджету:

Плановi
грн., без

Одиниця
вимiру

15586,218755,31

|3659,6з684 t,1 5

1,24,|6

Складова тариt[lt, ll:tя бIоджету, а саме:

Скrrа/цовi i,аllифу l(irочиii , грн./ Гкал. Плановий, грн./ Гкал. Вiдхилення,

%

72
и1.1о/lгtt,tй газ lз32,00 2z9|;2+

,ойrй;;;i;,
Buп1D(lm

гАз
,r) l

li:rя бrо:_tхtету дiIочий Щля бюджету плановий о,//о

?пн. |ra /Глtал l332,00 229I,2з 72

159,56 288,59 81
заробiтrrа ilлtt,гtl :]

HapaxyBaI{IlrIM1,1,---";-'.-
електроеLIергlя

грн. на /Гrсаrt

грн. на /Гкал 1,26,зз 154,00 22

64,96 55
аморти:зtrriiit грн. на /Гкал 4|,8 |

J

Щiючи грн.,
без П.ЩВ

Вiдхилення
%

за 1000
rсуб. м

78

за 1000
куб. м

100

за 1000
куб. м

136,58 10

за 1000
rсчб. м

1790,00 1790,00 0



приймаJIися еJrсI(тронною поUIтOIо "l,tl засобап,Iи liоtllтоl]ого зв'язку на адресу пiдприсмства,

однак за l]liilзalll,{i,i перiод зфrtз;11,,a,,,, ,га 1lроIIозицiй па al(pecy пiдприемсТВа По cyTi питанЬ, Що

прополlуюl,ься /(0 оJIухань не ItaлXOl(LtJlI-{,

:}at:],1,Ittli,ltt мiсr,когtl гOJl0l}I,t з IltlTrlIlI> 7дiяJл1,1lос,гi виконавчих органiв ради
Щербrrrtолl O.tj. доповiв про .ti,tlK), lrозиtlitо органiв мiсllевого самоврядування щодо
обов'язtсоiз()l,о лроl]едення пi7_lr rl)plcNlc-l-tjoM l]с,г[tItоRлсIIня скономiчrrо обГрунтованого тарифiв на

теплову еtti:lэгilt1,1,а послугу з посl,ilчаlIlIIrI ,гсluIоl]оТ еrrергii у зв'язttу iз змiною складових тарифу

для Bcix ка,гсI,сlрi й споIсива.litз.

BиpiIlllt.пtt:

1. l1i;цrрrлмати irriцizlгиву 'l'OB Kl'EIlJIO МЕЛIТОПОЛЬ) про звернення до
виконавчOt,tl кс;пцi,гету Ме.тli,гопоJIьоLltоi Micbrcol ]lttди Запорiзькоi областi щодо встановлення

тарифiв Ilat l,ellJlot]y енергil<l, ii rзt,tробI{иI{,гво, транспортування, постачання для населення,

бюдхtетtIltх i iltttlptx споlкива,liв.
2. [1ро,гt_ll<ол за резуJIь,],.гIilI\{14 IIро}]еденtI;t вi2ltсритих обговорень розмiстити на

офiцiйrlопт\, веб-сайтi ТОВ ('i'ЕПJI(J - МЕJtl'ГОl IОJIЬ>.

Заперс.tеtlI1rI ,г:l /\0повненlIrl: :]allcl)cL]e ttb,l,il l(olIo]]lIeнb tre надiйшло.
Вiдкрlл,r,е (}сiI,оtl()I)ення BBa)l{il,i,Il 1,1tI(I,1,!t, llцt_l tli7цб1,",10сь Ila засадах гласностi та вiдкритостi.

Ялс]укова О.О.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Саклакова Л.о.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)



рla€]с],р

уL]асIIикi в вiдlсри,гого обговорення

J\ъ

з/п
гt. I.]j.

Назва оргаrriзiillii
Glщ,пи9м.r|i)

Ilосада Пiдпис

r'

1
РепаIтtевс1,1са 13.Щ.

/{еlrар,гамен,г
капiта.llыtогtl

будiвнлttl,гва ,га

житло во -ком у н ztJI ы I о i,o

господ{арства
мелiтопо.rrьськоi

MicbKoi ради
llапорiзькоI об.lrас,r,i

l{иректор лепартаменту
кашiтального булiвничтва
,га житлово-комунального
господарства

мелiтопольсьttоi

ради Запорiзькоi

?

,ш/шOиJ

2, Пiдчсrrко К.1.

Витtоttав.ttай KoMiтe,t,

меrгiтопо.rlьсьlсili
мiськоi ра7ци

Запорiзьrсоi обласr,i

Начальник вiддiлу з

економiки та
енергоефективностi MicTa

виконавчого KoMiTeTy
ммр зо

J.
Кудря I-I.N4.

I]иконав.rtлi.t ком i,r,с,г

Мелiтопо.ltьсьttоI
MicbKoT рали

ЗапорiзысоТ облас,l,i

Завiдувач сектору з

економitси комунальних
пiдIrрисмств управлiння
соцiально-економiчного

розвитку мlста виконавчого
tcoMiTeTy МелiтопольськоТ

MicbKoТ ради

4. Ялсуrсова О.О.
TоВ ('I'BIlJtO -
МЕJIIТоГiоЛЬ)) ,Щиректор аЙ

5. Вовrt А.]].
TOI] (TElIJIO -
МI]ЛIТОПоJIЬ)

Заступник директор?.т
юри дичних питань\=_,с*1

6.
Пасr,1,1цg11,,о Jl,B. ]'OI] (l'l]t-lJlO -

МЕJII'ГО1-IоЛl)) Головний бухгалетр Ji,,К'Яц
7. Щмитlrова I(.B.

ТоR ('I'F]lIJIO --

MEJIIl'OГIOJlb)
начальник економiчного

вiддiлу
',{r

8. Гtr:lrcirrir lI.().
]'OI] ('ГEIIJIO --

МЕЛI'ГОГIоJlЬ))
Начальниlс виробни.tоi

слутсби Фм
9. CaюtalcoBtr JI.О.

TOI] ('l'I-jI IJIO -
МЕЛIl'ОiIоlII)) EKoHoMicT

;/--.


