
(ПОГОДЖЕНО)
голови
iB ради

О.В.Щербаков

. Е _: ,Lння тапифч на 'о, ii виробпицтво,вiдкритого обговорення кориryвання тарифу на теплову ,]_1ртп

транспортування постачання та послуry з'постачанНя iепловЪi енергii для, iншиХ

споживачiв.

и, //.2O2t м. Мелiтополь
вул. Покровська, 61

Запрошенi:
Представники органiв мiсцевого самоврядування

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

- директор департаменту Itапiтального будiвництва та житлово-комунального господарства

Мелiтопольськоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Репашевсьrса B.ff.

- начаJIьНик вiддiлУ з економiКи та енерГоефективНостi MicTa виконавLIого комiте,гу ММР ЗО

Пiдчеrrко K.I.

- головний спецiалiст вiддiлу з еltономiки та енергоефективностi MicTa виконавчого ltoMiTeTy

ММР ЗО Кудря Н.М.
- в.о,директора ТоВ кТЕПло - мЕлIтоПоЛЬ) Капустiн М,В,

- заступник директора з юридичних питаlль ТоВ (ТЕПЛо - мЕлIтоПоЛЬ) BoBrc А.В.

- головний бухгалетр ТОВ (ТЕПЛо - мЕлIтоПоЛЬ) Пастушеrlко JI.В.

- начальник економiчного вiддiлу ТоВ (ТЕПло - мЕлIтоПоЛЬ) Щмитрова К,В.

- наLIаJIьник виробпичоi служби ТоВ (ТЕПЛо - мЕлIтоПоЛъ) Галкiна Н,о,

- eKoHoMicT ТоВ (ТЕПЛо * мЕлIтоПоЛъ) Саклакова Л.о,

Поряlдок деrrний:

1. ОбговореНня питаI{ня Iцодо необхiднос,гi коригування тарифiв на теплову енергitо, tt

виробництво, транспортування, постаLIання та послугу з постачання тепловоi енергii для iншlих

споlкивачiв ТоВ (ТЕПЛо - МЕЛIТоПоЛъ)
2. Формуватrнrl та прийпяття резолIоцii обговорення,

Слухали:
I}.o. директора ТОВ (ТЕПЛо_мЕлIтоlIоЛъ) Капустiна М.В., яrсий повiдомив про

ItacTyпlIe:

вiдповiдно до вимог наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва та

)Itитлово-комунального господарства Украiни вiд 12,09,2018 року Nb239 кПро затвердження

Порядку розгляду органами йi.ц"uо.о самоврrIдування розрахункiв тарифiв на теплову

"H"p.ilo, 
ii' виробниIдтво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на

,,o*yrrurrnrli поЬлуги, ,rодu""* для iх встановлення), у зв'язку зi змiноIо цiни на природitй газ д,UI

ОбсягУ II ( iншi-спохсr,Iвачi) на грудень 2О21 р., додаткова угода вiд 16 JIистопада 2021 року,

Товфство з обмеittеною вiдповЦальнiстIо кТЕПЛо-МЕлIтопОЛЬ> повiдомляс про HaMip

,,орriупоrrня тарифу на теплову енергilо та послугу з постаIIаI,Iня тепловоi енергiТ для iнпrих

споживачiв.
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рЕестр
учасникiв вiдкритого обговорення

Назва органiзач.ii
(пiдприемства)

Щиректор департаменту
капiтального булiвниuтва
та житлово-комунаJIьного

мелiтопольськоi MicbkoT

ради Запорiзькоi областi

Репашевсъка В;.Щ.

,Щепартамент
капiтального

будiвництва та
житлоl]о -комунального

гOсподарства
мелiтопольськот

MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Начальник вiддiлу з

економiки та
енергоефективностi MicTa

виконавLIого KoMiTeTy
ммр зо

Пiдченко K.I.

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi

MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Виконавчий KoMiTeT
мелiтопольськоi

MicbKoi ради
Запорiзькоi областi

Завiдува.l сектору з

економiки комунальних
пiдприемств управлiння
соцiально-економiчного

розвитку MicTa виконавчого
KoMiTeTy МелiтопольськоТ

MicbKoi ради ryКудря Н.М.

Капустiн М.В. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Пастушенко Л.В. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ) Головний бухгалетр

ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

начальник економiчного
вiддiлу

Галкiна Н.о. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЪ)

ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)
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Начальник виробничоi
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