
Додаток 1

доМеюмq
(в р€даIqii постаЕовп IGбiпеry Мiпiсгрiв YKpai'шl

вiд 12 ,ковщr 2022 р. Л9 1l92)
РОЗРАХУЕОК

. обсягу заборговапостi з рiзнпцi в тарпфrх па
_ , Т9IЦIОВУ еНеDГrЮ. ПООIУГИ З ПОСТаЧаННя 1€пловоi енеDгii та постачаншI гаDячоi водл
(тетшову еяерIiю, послУги з централiзованого опмеяпя та цегlrмiзояаного поствчвкл mрячоТ 

"одц 
посrту* з оостаБовоl e-Hep.ii,а поЙi-rвrоr" .арячоr водл

що виробля.rшся, тмсПорryваJшся та постачаJтися нщ€Jтеюпб таlsбо iклп,r пi.щрIrемстввм тешюпостачаmл, що пос.аrають тtrшф енергiю, rвдають пЬслуги з
цеЕIрлЬовйого опалеIfrя тs цевтралiзовлФm поmаsыfllя mрячоТ во,щ, послуrя з посmчашfi тепловоl енергiТ та посrаrаrоr" mрячоl,ощ шсеJIевfiо)

комунальне пfuIIIDиемство "ТеплокомунеIrеDю" Micтa МонастиDIдIе. код €д)поу 2558437з
(яаfii{еФ,ваЕЕя сФ'еmа господарюваяяц код згiдпо з еДПОУ)

вень

Перiод
утвореннJI
заборгован

ocTi з

рiзницi в
тарифах

Фактичнi
HapaxyBaHIUI

згiдно iз
затвердженими
(встановленими

) тарифами,
KpiM суми

проведених
перерахункiв та

кориryвань

Факгичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з

iнвестицiйною дiяльнiстю) на теflлову енергiю, послуги
з централiзованого опаJIеннJI та централiзованого

постачання гарячоi води, послуги з постачаннrI тепловоi
енергii та постачання гарячоi води, що вироб.пялися,
транспортувалися та постачаJIися населенню та./або

iншим пiдпри€мствам теплопостачаншl, що постачають
теплову енергiю, надають послуги з централiзованого

опален}u та центра,riзованого постачання гарячоi води,
послуги з постачання тепловоi енергii та постачання

гарячоi води населенню)

рiзниця мiж
фактичними
витратами та

фактичнлтпли
нарахуваннями

(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюлжету,

фактично отриманих для
фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з
операцiйною (основною)

дiяльнiстю суб'скта
господарюванIUI, зокрема витрат

згiдно iз складовими встановлених
тарифiв, понесених у

розрЕIхунковому перiолi, за який
визначаеться заборгованiсть з

рiзницi в тарифах

Сума коштiв, факгично
отриманих, та./або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з
державного бюлжеry за рiшення

сулу у зв'язку iз заподiяною
суб'екгу господарювання

шкодою через незаконнi рiшення,
дii чи бездiяльнiсть органiв

лержавноi влади та.iабо органiв
мiсцевого самоврялування. ix
посадових i службових осiб

обсяг
заборгов
aнocтi з

рiзничi в
тарифах
(графа 4

-графа 5

графа 6)

l 2 J 4 5 6 7
З 1 червня
202l р. по 30
червIrя
2022р.

(станом на l
липtUI
2022р.|

2000l515 21608,76з l60,7248 l60,7248

ника суб'екта господарювання)
(пiд4Гол

мп

ъ}^

MlcTA
ЕrшсцЕ)

26 жо

примiтка. Розрахунок обсягу заборгованостi З рiзницi в тарифах здiйснюеться без урахування 11одатку на додану BapTic1b.
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Щодаток 2
до Методики

(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 12 жовтня 2022 р. ЛЪ 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

теплову енеDгi з постачання тепло l та постачання га(теплoвyенepгiю,пoсJryгlзцентrалiзoвaнoгooпаленмтaцеп'ipаJriзoвaцoгoпoc.а*а*".up"чoiu@"oi"9дц
ЩО вироблялися, тtйлспорт}валrrся пt постачмпся уставовам та орmнЬsцiям, що фiнмс},lоться з дерlкавноm таlабо мiсцевих бюдкетiв, таlабо iншшr ыдф*""*""'
теIuюпосmчання, що постачаrоть т€Iшову €нерriю, надають поФуги з цеI{IралЬованого оIйленяя та цеЕrрмiзованого постачаяЕr гарячоi водц посJг}тrп з пЬсm*аrоо

т€rшовоiенергiiтапостачаявяmрячоlвод,lусгановамтаоргаяiзацiя,r,щофiнанс},iотьaяздержавногота/абомiсцaвю(бюдд(сгiв)'

иемство "тепл н го" MicTa Мон код С поу 2
(найменування суб'екта господарюваннr{, код згiдно з СДРПОУ)

ивень

Перiод
yTBopeHH,I

заборговано
cTi з рiзницi
в тарифах

З 1 червня
202lp. по З1

грудня
202l

обсяг
заборгова
-HocTi з

рiзничi в
тарифах
(графа 4

-графа 5

-графа 6)

29l493

Усього 29l493

суб'екта господарювання)

iдпис)

Фактичнi
нарахування

згiдно iз
затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми
проведених

перерахункiв та
кориryвань

Факгичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з

iнвестицiйною лiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги
з центраrriзованого опiL,Iення та центратIiзованого

постачання гарячоi води, послуги з постачаннlI тепловоi
енергiiта постачання гарячоi води, що виробrrялися,

транспортувiL,Iися та постачалися установам та
органiзацiям, що фiнансуrоться з державного та./або

мiсцевих бюджетiв та./або iншим пiдприсмствам
теплопостачаннJl, що постачають теплову енергiю,
надають послуги з централiзованого опаленtц та

централiзованого постачання гарячоi води, послуги з
постачання тепловоi енергii та постачання гарячоi води

установам та органiзацiям, що фiнансутоться з

рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуванIцми
(графа 3 -
графа 2)

Суии трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюджеry.

факгично отриманих для
фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з
операчiйною (основною)

дiяльнiсгю суб'екта
господарюваЕнJI, зокрема витрат

згiдно iз скл4довими встановлених
тарифiв, понесених у

розрtIхунковому перiолi, за який
визначасгься заборгованiсть з

рiзниui в тарифах

Сума коштiв, факгично
отриманих, та./або тих, що

пйлягають вiдшкодуванню з
державного бюджету за рiшення

суду у зв'язку iз заподiяною
суб'екту господарювalння

шкодою через незаконнi рiшення.
дiТ чи бездiяльнiсть органiв

лержавноi влади та,/або органiв
мiсцевого самоврядування. iх
посадових i службових осiб

С.П.Крохм€Lпьний
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Примiт унок обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйснюеться без урахування податку на додану BapTicTb.



Додаток 4
до Меюд{rcl

(в рддкцii постаяовп IGбiпегу MiпicTpb УIсраiвп
вй 12 жовтЕя 2022 р. N9 1l92)

РОЗРАХУЕОК
обсяry заборговаЕостi з рiзнпцi в тарпфах па

TeImoBy енеDгiю. посJтчти з постачанЕя теIIловоТ енеDгii та,посJ,ачання гаDячоТ воJш :
(tшrу о-сргЬ, пслупr з uе"тмЬш-оm опшiвш п пенцмЬЬоm лоФчш rФlчоi .одrц пФуп з ф@м tmфl .rcргil ъ пФчш йцsоi lод! цо впDобшпd, IрщпOртувшd в
;*"Ы; ir-; й*а"'.ымо iшвм п;д,р"е-сош tfumФчшur,що мsш ffDюву ф.ргiю, Фд.sБ фсr}п з ц.trФшЬ!цоrc оlr'JtФft lФЕцшim!Фю фФщ гiрfiоlфд{,
IФлуп з пФшм Eшoloi Ф.ргiiбпофй гФ,чоi Фдr iшп см;Фш (xpit вафщt уфD Е орmщ.цй що Фiшсrбd з r(фи!ЕоФ dабо Miolrвd бюлкф, рфiгifuш орfuiФrй

"ыьi*,iлт-***i"a* по *Ь *о"у ФGргiю, вдд,rюъ йФуп з ц.ЕФшiФФю ошtп п @птмiФмф tпfrчм брпоi ф.дл пос,пуп ! ttФш мФi е}сргil fr
' фc@мiiр,чоt вqдttМш;, уФюшпоршьдцifl, що фiшсrюБсrзд.рюФФdабоriqЕмбIодýсгiв, р€лi.iй!шоршiццiв)

альне пi ство "теплок го" MicTa Мо и
(найменування суб'скта господарюванIuI, код згiдно з еЩРПОУ)

25584з7з

вень

Перiол
yTBopeHHrI

заборговано
cTi з рiзницi
в тарифах

З 1 червня
202lp. по 31

2021

Обсяг
заборгова

HocTi з

рiзниui в
тарифах
(графа 4

- графа 5

графа б)

139029

Усього 139029

С-I1Дрqцд4аддцц

(iнiцiши та прiзвище)

Н.П.Андрушак

(lнlчiапитi-прiзвище)

вника суб' екта господарювання)

Гол

мп

tJЁ пь

/
26

Суми трансфертiв та
фiнансовоi допомоги з

державного бюджету,
фактично отриманих для
фiнансування витрат. якi
безпосередньо пов'язанi з
операцiйною (основною)

дiяльнiстю суб'скта
господарюваннJI, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв,

понесених у розрахунковому
перiолi, за який визначасться

заборгованiсть з рiзничi в
тарифах

Сума коштiв, факгично
отриманих, та./або тих,

що пiдлягшоть
вiдшкодуванню з

державного бюджсгу за
рiшення сулу у зв'язку iз

заподiяною суб'екгу
госI]одарюванIfi шкодою
через незаконнi рiшення,

дii чи бездiяльнiсть
органiв державноi вла,ди
таlабо органiв мiсцевого

сал,rоврядування, ix
посадових i службових

осiб

Фактичнi витати (з 1рахуванням витрат iнвестицiйноi дiяльностi та

фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною дiяльнiстю) на теплову
енергiю. посJг)ти з централiзованого опаленнJl та чентралiзованого
постачання гарячоi води, послуги з постачанЕя тепловоi енергii та

постачанЕя гарячоi води, що вироблялися, танспортув!L,Iися та постачatлися
iншим споживачам та,/або iншим пiдприемствам теIIлопостачанIfi, що

постачають теплову енергiю. надають послуги з uентралiзованого опалення
та централiзовzlного постачання гарячоi води, посл}ти з постачаннrl тегt_повоi

енергii та постачання гарячоi води iншим споживачам (KpiM населеншI,

установ та органiзацiй, чо фiнансутоться з державного та,/або мiсцевих
бюджетiв, релiгiйних органiзацiй таlабо iнцlих пiдприсмств

теплопостачаfi}ul, що постачilють теплову енергlю, надають послуги з

централiзованого опалення та централiзованого постачанrrя гарячоi води,
посл}ти з постачання тепловоi енергii та постачання гарячоТ води населенню.

установам та органiзацiям, що фiнансутоться з держtlвного та./або мiсцевих

рiзниця мiж
фактичними
витратами та

фактичними
нарахуваннями

(графа 3 -
графа 2)

Фактrтчнi
HapaxyBaHIUI

згiдно iз
затвердженими
(встановленими

) тарифами,
KpiM супли

проведених
перерахункiв та

коригувань

_.,{гiiлпис)

Примiтка. Розрахунок обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйснюеться без урахування подаТку на додану BapTicTb.
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