
",Щодаток 1

до Методики
(в редакцiТ постанови Кабiнету

вiд 12 жовтня 2022р.

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

MiHicTpiB Украiни
J\ъ l 192)

(теплову енергiю,
пiдприсмствам

'

тов4цiство з оБмЕжЕно
(найменування суб'екта господарюваI{ня, код згiдно з СДРПОУ)

ивсI{ь

Генеральний директор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (, разi наявностi)

Примiтка. Розрахунок обсягу заборгованостi з рiзничi в тарифах здiйснюеться без урахування податку на додану BapTicTb,

р.20

обсяг
заборгованостi з

рiзницi в
тарифах
(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

Сума коштiв, фактично
отриманих. таlабо тих, що

пiдлягаtоть вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшення суду у зв'язку iз
заподiяною суб'скту

господарювання шкодою через
незаконнi рiшення, дiТ чи

бездiяльнiсть органiв
державrtоi влади таlабо органiв
мiсцевого самоврядування, ix
посадових i службових осiб

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих для

фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з

операчiйною (основною) лiяльнiстю
суб' скта господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв, понесених у

розрахунковому перiодi, за який
визначасться заборгованiсть з рiзничi

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та

фактичними
нарахуваннями

(графа 3 -
графа 2)

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноТ
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною
дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з централiзованого

опалення та центрtшiзованого постачання гарячоТ води,
послуги з постачання тепловоТ енергiТ та постачання гарячоi

води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню та/або iншим пiдприемствам теплопостачання, що

постачають теплову енергiю, надають послуги з

централiзованого опаJIення та централiзованого постачання
гарячоТ води, послуги з постачання тепловоТ енергii та

постачання гарячоТ води населенню)

Перiол утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

Фактичнi
нарахування згiдно
iз затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерахункiв та

коригувань

з26 562 996.12з26 562 996,121 1]2 862 684,3з846 299 688,21

З 1 червня 202l р. по
30 червня 2022 р.
(станом на 1 липня

з26 562 996.|2

пiдпис)

О.Д. Сидоренко
(iнiuiали та прiзвище)

М.В. Пальчевська
(iнiuiали та прiзвище)
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Щодаток 2

до Методики
(в редакцii постанови Кабiнету

вiд 12 жовтня 2022р,
MiHicTpiB Украiни
N9 1 192)

РОЗРАХУНОК
обсяry заборгованостi з рiзIIлlцi в тарIrфах на

тапoстачаннягаpячoiвoди.цoвиpoблялися,'гpаасnopтyваr1исяталoстачалися vcTaHoBaM та
гарячоТ води,

органlзацlям,
послчги з

товАр З ОБIUЕЖЕН ов HI (€вро-рЕконструк Я>>з 37'73904l
(найменування суб'скта господарювання, код згiдно з С[РПОУ)

обсяг
заборгованост

i з рiзницi в
тарифах
(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

Сума коштiв, фактично
отриманих, та/або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшення суду у зв'язку iз
заподiяною суб'екту

господарювання шкодою
через незаконнi рiшення, дii

чи бездiяльнiсть органiв
державноТ влади таlабо

органiв мiсцевого
самоврядування, Тх

посадових i службових осiб

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих для

фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з

операчiйною (основною) лiяльнiстю
оуб'скта господарювання, зокрема

витрат згlдно lз складовими
встановлених тарифiв, понесених у
розрахунковому перiодi, за який

визначасться заборгованiсть з

рiзниui в тарифах

рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа З -
графа 2)

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноТ дiяльностi
та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною дiяльнiстю) на

теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та

централiзованого постачання гарячоТ води, послуги з постачання
тепловоТ енергii та постачання гарячоТ води, що вироблялися,

транспортувarлися та постачаJIися установам та органlзацlям, що

фiнансуються з державного таlабо мiсцевих бюджетiв таlабо
iншим пiдприсмствам теплопостачання, що постачають теплову

енергiю, надають послуги з центра,riзованого опалення та

централiзованого постачання гарячоТ води, послуги з постачання
тепловоТ енергii та постачання гарячоТ води установам та

органiзачiям, що фiнансуються з державного таlабо мiсцевих
бюджетiв

Фактичнi
нарахування

згiдно iз
затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерахункiв та

коригувань

20 859 l00,8220 859 100,82128 636 970,з9|07 777 869,57

З 1 червня 2021 р. по
30 червня 2022 р.
(станом на l липня

20 859 100.82

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзниui в тарифах

(
Генеральний директор

(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разi наявностi)

20

Прr*r-* Р*рахуноК обсягу заборгованостi з рiзничi в тарифах здiйtснюеться без урахування податку на додану BapTicTb.

р.

О.Д. Сидоренко
(iнiшiали та прiзвище)

М.В. Пальчевська
(iнiцiали та прiзвище)
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Додаток 3

до Методики
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд12 жовтня 2022 р. J\Ъ 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

органiзацiям)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ
(найменування суб'€кrа юсподарювання, код згiдно з еДРПОУ)

вень

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

Фактичнi
нарахування згiдно
iз затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерахункiв та

коригрань

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною
дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з централiзованого

оп€UIення та централiзованого постачання гарячоi води,
послуги з постачання тепловоi енергiТ та постачання гарячоi

води, цо вироблялися, транспортуваJIися та постачалися

релiгiйним органiзачiям таlабо iншим пiдприсмствам
теплопостачання, що постачають теплову енергiю, нада}оть
послуги з центра_lliзованого опалення та централiзованого
постачання гарячоТ води, послуги з постачання тепловоТ

енергiТ та постачання гарячоi води релiгiйним органiзацiям

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих для
фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з

операчiйною (основною) лiяльнiстю
суб'скта господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв, понесених у

розрахунковому перiодi, за який
визнача€ться заборгованiсть з

рiзницi в тарифах

Сума коштiв, фактично
отриманих, Tal або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з

державного бюджету за рiшення
суду у зв'язку iз заподiяною

суб' екту господарювання
шкодою через незаконнl

рiшення, дii чи бездiяльнiсть
органiв державноТ влади таlабо

органiв мiсцевого
самоврядування, iх посадових i

службових осiб

обсяг
заборгованостi з

рiзничi в тарифах
(графа4-графа5

- графа 6)

1 2 J 4 5 6 7

З l червня 2021 р. по
З0 червня 2022 р,
(станом на 1 липня
2022 р.)

l 024 578,5 l 278 545.06 25з 966,56

л\{s€ji{]тl,

0 0 25з 966,56

Усього 25з 966,56

Генеральний директор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухга,ттер

аА{цдgрgt
1iнiuiали та прiзвищ

М.В. Пальчевсь

lKo
е)

,Ко
(iнiчiали та прiзвище)

МП (, разi наявностi)

20_ р.

Пр"лrlrл" Р*рахунок обсягу заборгованостi з рiзницi в тарлrфах здiйlснюсться без урахування податку на додану BapTicTb.

(



.Щодаток 4
до Методики

(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 12 жовтня 2022 р. J\Ъ 1192)

РОЗРАХУНОК
обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах на

poбля.lися.lpанспopт}'вalисягапoстачaлисяiлUlllмcпoj+.Пвача!таrабoiншПч

ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДпоВЦАЛЬНIСТЮ <€ВРо-РЕКоНСТРУКЦIЯ>; 3773904l
(яайменуванвя суб'екта гOсподарювання, код згiдно з еДРПО9

вень

Обсяг заборгованостi
з рiзницi в тарифах
(граtРа 4 - графа _5 -

графа 6)

Сума коштiв, фактично
отриманих, та"/або тих,

що пiдлягають
вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшенttя суду у зв'язку iз
заподiяною суб'скту

господарювання
шкодою через незаконtli

рiшеrlня, дii чи
бсздiяльнiсть органiв

державноi влади таlабо
оргаrliв мiсцевого

саNIоврядування, Тх

посадових i службових
осiб

рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичнимl,t

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного

бюджету, фактично отриманих
для фiнансування витрат, якi

безпосередньо пов'язанi з

операчiйною (основною)
дiяльнiстю суб'екта

господарювання, зокрема витрат
згiдно iз складовими

встановлених тарифiв,
понесених у розрахунковому
перiодi, за який визначаеться

заборгованiсть з рiзницi в
тарифах

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною
дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з централiзованого

опалення та центрirлiзованого постачання гарячоТ води, послуги
з постачання тепловоi енергiТ та постачання гарячоТ води, що

вироблялися, транспортуваJIися та постачалися iншим
споживачам та./або iншим пiдприемствам теплопостачання, tцо

постачають теплову енергiю, надають послуги з

централiзованого опалення та централiзованого постачання
гарячоi води, послуги з постачання тепловоТ енергiТ та

постачання гарячоТ води iншим споживачам (KpiM населення,

установ та органiзацiй, що фiнансlтоться з державного таlабо
мiсцевих бюджетiв, релiгiйних органiзачiй таlабо iнших

пiдприсмств теплопостачання, що постаLIають теплову енергiю,
надають послуги з централiзованого опаJIення та

централiзованого постачання гарячоТ води, послуги з
постачання тепловоi енергiТ та постачання гарячоТ води

населенню, установам та органiзацiям, що фiнансуються з

державного таlабо мiсцевих бюджетiв, релiгiйним органiзацiям)

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзничi в тарифах

Фактичнi
нарахування згiдно iз

затвердженими
(встановленими)

тарифами, KpiM суми
проведених

перерахункiв та
коригувань

2з 72I 348.1023 ]2l 348,101l1 1зl 270,83

З 1 червня 202l р. по
З0 червня 2022 р,
(станом на 1 липня

2з 72l 348,10

('

(

:::ъ а

Гgц9радl,ний директор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (у разi наявностi)

о.А. Сидоренко
(iнiчiа,rи та прiзвлrще)

М.В. Пальчевська
(iнiчiали та прiзвище)

р.20

Примiтка. Розрахунок обсягу заборгованостi з рiзниui в тарифах здiйснюсться без урахування податку на додану BapTicTb.
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