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вiлкритого обговоренЕя кориryвання тарифу на теплову eHdpiiю;'fi' виробництво,
транспортування iостачанй Ti послуry з постачання тепловоi енергii для, бюджету та
iнших споясивачiв .

_,:ý.lJ,2021

Запрошенi:
Представники органiв мiсцевого самоврядування

Присутнi:
- Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради IРИНа

рудАковА
- Щиректор департаменту капiтального будiвництва та житлово-комунального господарства

Мелiтопольськоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Вiкторiя РЕПАШЕВСЬКА
- НачальНик вiддiлУ з економiКи та енерГоефективНостi MicTa виконавчого KoMiTeTy ММР ЗО

Константин ПIДЧЕНКО
* Головний спецiалiст вiддiлу з економiки та енергоефективностi MicTa виконаваIого KoMiTeTy

ММР ЗО Наталiя КУДРЯ
- Щиректор ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Олена ЯЛСУКОВА
- заступник директора з юридичних питань ТОВ кТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЪ) ДДРiй ВОВК

- Головний бухгалетр ТОв (ТЕПЛо _ мЕлIтоПоЛЬ) Людмила пАстушЕнко
- На.tальник економiчного вiддiлу ТоВ (ТЕпло - мЕлIтопоЛъ) Катерина дмитровА
- Начальник виробничоi служби Тов кТЕПЛо - мЕлIтоПоЛЬ) Наталiя гАлкIнА
- EKoHoMicT ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ) Людмила САКЛАКОВА

Порядок депний:

1. Обговорення питання щодо необхiдностi коригування тарифiв EIa теплову енергitо, iT

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання тепловоi енергiТ для

бюджету та iHrrrиx споясивачiв ТОВ (ТЕПЛО - МЕЛIТОПОЛЬ>

2. Формування та прийняття резолюцii обговорення.

Слухали:

Щиректора ТоВ (ТЕПло-мЕлIтоПоЛЬ) Олену ялсукОВУ, яка повiдомив про

наступне:
Вiдповiдно до вимог FIaKа:ty MiHicTepcTBa регiона.тIьного розвиткУ, булiвничтва та

житлово-комунального господарства Украillи вiд 12.09.2018 року }lъ239 <Про затвердження

порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову

."ф.i., fi виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на

KoMyHaJIbHi поЬлуги, подаFIих для iх встановлення), у зв'язку зi змiноIо цiни на природlй газ дш
Обсл-у II ( iншi спохсивачi) на сiчень 2022 р.,додаткова угода uц 17 грудrя 2021 року, змiноIо цiни на

ро.поДп газу, цiни на електричну енергiю, Товариство з обмехсеною вiдповiдальнiстю (ТЕПЛо-



МЕЛIТОПОЛЬ) повiдомляс про HaMip коригуванrrя тарифу на теплову енергiю та IIослугу з

постачання тепловоi енергii для бюджету та iнших спохсивачiв.
|7 rрумя 2021 року ТОВ кТЕПЛО-МЕЛIТОПОЛЪ> розмiстило повiдомлення на

офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства о необхiдностi коригування тарифу для бюдя(ету та iнших

категорiй споживачiв на опалювальний сезон 202ll22. Вiдповiдно до ст. 20 Закону Украiни
<про тецлопостачання> тариф на теппову енергiю повине}I забезпечувати вiдшкодування Bcix
екоtlомiчно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання тепловоi

еrrергii. Товариство, згiдно з положенням роздiлу 2 Наказу MiHicTepcTBa регiонального
розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства УкраТни вiд 18,02.20l8p NЪ130,

проводило вiдкрите обговорення коригування тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво,

транспортування та постачання та послуги з постачання тепловоi енергii для бюджету iнших
спохсивачiв .

Обгрунryвання змiни тарифiв на гАЗ ТоВ (ТЕПЛо-МВЛIТоПоЛЬ>
споживачам бюджету

( згiдто Роздлу Визначенлrя обслу i грlтгрантля пла}IованI,D( BI,шpaT, що вкJIючаються до повноi

собЬартостi тепловоi енергii, ii виробншцгвц транспорт}tsаншI та постачаншI л.л.2| (1) посгаtlови КМУ
J\ъ869

Складова тарифу для бюдя(ету, ? саме:

Порiвнялъна характеристика тарифу на теплову енергiю для бюдя(ету:

Показник
Одиниця
вимiру .Щiючи грн.,

без П,,ЩВ

Плановi
грн., без
пдв

Вiдхилення
%

I]iHa природного газу з
транспортуванням та розподiлом для
виробництва тепловоi енергii для Bcix

грyп споживачiв РАЗоМ, в т.ч.:

за 1000
куб. м

|5586,2l l5636,2l 0,3

I-{iHa на ГАЗ НАК кНафтогаз Украihи>
за 1000
куб. м

|з659,6з lз659,6з 0

Щiна транспортування ГАЗ НАК
кнафтогаз Украiъи>

за 1000
кчб. м

136,58 136,58 0

Щiна розподiлу ПАТ кМелiтопольгЕlз)
за 1000
куб. м

1790,00 1840,0 2,8

Складовi тарифу f{iro.rl,rii , грн./ Гкал. Плановий, грн./ Гкал. Вiдхилення,

%

природний газ 229|.24 2298,85 0,3

найменування вulпраm оduн.вu,мi|эу Щля бюджету лiючий Для бюджету плановий 1о

гАз zpr1. tla /Гкал 2291,,2з 2298,85 0,3

заробiтна плата з
нарахуваннями

грн. на /Гкал 288,59 288,59

електроенергiя грн. на /Гкал 154,00 191,88 24,6

амортизацiя грн. на /Гкал 64,96 64,96
1нш1 грн. на /Гкал 84,70 84,70



обсяг реалiзацii,
тепловой енергi'i

Гкал 245з2,8 245з2,8

Собiвартiсть грн. на Лкал 2883,48 2928,98 1,6

Прибуток грн. на Лкал 10б6,89 1083,72 1об

Тариф без ПЩВ грн. на Лкал 3950,37 4013,70 1об

Тариф з ПЩВ грн. на Лкал 4740,44 4816,44 I16

Обrрунryвання змiни тарифiв на ГАЗ ТОВ (ТЕПЛО-МЕЛIТОПОЛЬ> Iншим
споживачам

( згiшrо Розлiлу Визначенrrя обслу i грlтlуванIш планованI,D( виц)ат, що включшOтъся до повноi

собЬартостi тепловоi енергii ii виробrпаrrгва, транспорryвчшня та постачанюI п.п.21 (l))постаriови КМУ
Jф869

Складова тарифу для iнших споживачiв, а саме:

Порiвняльна характеристика тарифу на теплову енергiю iнших

Показник
Одиниця
вимiру ,Щiючи грн.,

без П,ЩВ

Плановi
грн., без
пдв

Вiдхилення
%

Щiна природного га:}у з
транспортуванням та розподiлом для
виробництва тепловоi енергiТ для Bcix

груп споживачiв РАЗоМ. в т.ч.:

за 1000
куб. м

26044,99 зз672,02 29,з

I]iHa на ГАЗ ТОВ < Газопостачальна
компанiя кНафтогаз Тройдинг>

за 1000
куб. м

24II8,4| зt695,44 з1,4

I_{iHa транспортування ГАЗ ТОВ
<Газопостачальна компанiя <Нафтогаз

Трейдинг>

за 1000
куб. м 136,58 136,58 0

Щiна розподiлу ПАТ кМелiтопольгtв) за 1000
куб. м

1790,00 1840,00 2,8

Складовi тарифу fiiIочиii , грн./ Гкал. Пладlовий, грн./ Гкал. Вiдхилення,

%

Природний газ 3829.1 5 4950,49 )q1

споживачiв:
н ай.м е нув а п ня BLl п1 р а l1,1 oduH.BuMipy дlючии плановии %

,Щля iнших ,Щля iнших
гАз zpH. на /Гкал з829,15 4950,49 29,з

заробiтна плата з
нарахуваннями

грн. на /Гкал 288,59 288,59

електроенерпя грн. на /Гкал 154,00 191,88 24,5

амортизацiя грн. на /Гкал 64,96 64,96

1нш1 грн. на /Гкал 84,70 84,70



обсяг реалiзацii тепловой
енергii

Гкал 12063,58 12063,58

Собiвартiсть 4421,4l 5580,62 26,,2

Прибуток грн. на Лкал 0 0

Тариф без ПЩВ грн. на /Гкал 442|,4| 5580,б2 26,2

Тариф з ПЩВ грн. на /Гкал 5305,69 6696,74 26,2

обlрунцrвання змiшд тарифь на електропостачанIuI ТоВ ((ТЕГIJIо-МЕЛIТоПоJь) дIя
бюдrкету та iHIIxD( .

,Щвоставковi тарифи за 1 Гкал теIuIовоi енергiI та послугу з постачання тепловоi
енергii для бюдхrета та iнших споживачiв:

Начальник Економiчного вiллiлу Катерина ДМИТРОВА доповiла про коригування
тарифу на теплову енергiю та послуги з постачання тепловоi енергii по категорii споживачiв
бюджет та iншi, вказавши складову тарифу, яка винесена на сьогоднiшне вiдкрите
обговорення.

В cTpyKTypi тарифу на теплову енергiю прибуток тобто рентабельнiсть по Iншiм
категорiя споживачiв склав 0Уо.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Iрина РУДАКОВА доповiпа про чiтку позицiю органiв мiсцевого самоврядування щодо
обов'язкового проведення пiдпри€мством коригування тарифу на теплову енергiю та послугу з

постачання тепловоi енергii у зв'язку зi змiною цirм на природпп1 пв дIrI Обсгу П ( fuflIi

спохивач) насiчеrъ 2022р.,додЕIтковауюда вlдl7 грушя2021 poTrry, цirпанарозподiлтанаелеIсриtпIу
енергiю..

Показник
Одиниця
вимiру ,Щiючи грн.,

без П.ЩВ

Плановi
грн., без
пдв

Вiдхилення
о//о

l_{iHa електропостачання всього без
пдв кВт,год з,2,779 4,09t2 22,04

електропостачання кВт,год 2"tзз4 2.9542 38.5
передача кВт,год 0.294 0,294
розподlл кВт,год 0,844539 0.843

Категорii споживачiв дiючий тариф,
грн./ Гкал

плановий, грн./ Гкал Вiдхилення, *;-

о//(,

умовно-
постlина

умовно-
змiнна

умовно-
постlина

умовно_
змiнна

умовно_
постiйна

умовно-
змiнна

5юджетнi органiзацii з
rрибутком без П.ЩВ

76967,65 3341,55 77l54,з2 з402,44 0,24 1,8

ншi споrкивачi без Пдв 56180,77 з97].02 56з17.02 5135,17 0,24 29

4



Вирiшили:

l. Пiдтримати iнiцiативу ТОВ кТЕПЛО МЕЛIТОПОЛЬ) про звернення До

виконавчого KoMiTeTy МелiтопольськоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi щодо коригування

тарифу на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування, постачання для бюдхtету та

iнших спо>lсивачiв.

2. Протокол за результатами проведення вiдкритих обговорень розмiстити на

офiцiйному веб-сайтi ТОВ ( = мЕлIтопо

Заперечення тл щоп,

Вiдкрите обговорен
внень не

t}ЛОСЬ НД

надiйшло.
засадах гласностi та вiдкритостi.

олена ЯЛСУКоВА
(прiзвище, iм'я та по батьковi).

Людмила САКЛАКоВА
(прiзвище, iм'я та по батьковi)секретаря)



рЕсстр
уLIасникiв вiдкритого обговорення

N9
зlп

п.I.Б.
I-Iазва органiзацii
(пiдприсмства)

Посада Пiдпис

1
Репашевська В.Щ.

ffепартамент
капiтального

будiвництва та
житлово-комунального

господарства
N4елiтопоlIьськоi

MicbKoT ради
Запорiзькоi областi

Щиреrстор департаменту
капiтального булiвничтва
та житлово-комунального
господарства

мелiтопольськоi

ради Запорiзькоi сrrrrrrrиl

2. Пiдченко K.I.

Виконавчий KoMiTe,r,

мелiтопольськоi
MicbKoi ради

Заlrорiзькоi областi

Начальник вiддiлу з

економiки та
енергоефективностi MicTa

виконавчого KoMiTeTy
ммр зо

Кудря Н.М.
Виконавчий KoMiTeT

мелiтопольськоi
MicbKoi ради

Запорiзькоi областi

Завiдувач сектору з

еlсономirси комунальних
пiдприемств управлiння
соцiально -економiчного

розвитку MicTa виконавчого
KoMiTeTy МелiтопольськоТ

MicbKoi ради

4. Ялсукова О.О.
ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ) Щиректора аф

5. Вовк А.В. ТоВ кТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

Заступник директора з г
юридичних питань \ fu/

6.
Пастушенко Л.В. ТоВ кТЕПло *

МЕЛIТОПОЛЪ) Головний бухгалетр Д ч$d
,7

Щмитрова К.В. ТоВ (ТЕПЛо -
МЕЛIТОПОЛЬ)

начальник економi.rного
вiддiлу ,{/*

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

Ilачальниtс виробни.tоi
служби йrr--

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

,/" 
-


