
Додаток I
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від і 2 жовтня 2022 р № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсяп заборгованості з різниш в тарифах на

(тепіюву енергію, послуга з нснтралпонаиого оеиления та центра пзоваїюго постачання гарячої води, послуги з 
іюстачашія теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися. трапсіюрввалися та постачалися

населених г&або іншим підприємствам теїіктюстачлшя ідо постачають теплову енергію надають послуги з 

цеіггралізоі йіюгс опалення та щиггралізоміюго постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії
та постачання гврячюї жни населен®»

, [очзрнг підпржметео Пімпчтем іомережа" комунального ігідприемстм “Діиііротеїілоенерго' Дннфсхктровська ю ївсної р іди" 

Код згідно з СДРІЮУ 40113682
і найменування суб'єкта господарювання код згідно з СДРІЮУ)

1 Період
у іворсіпи 

і заборгованеє 
ті з річниці в

1 «рифах

Фактичні нарахування згідно із 
■«нвердженимн (встановленими) тарифами, 

крім суми проведених перераху нків та 
коригувань

1 Фактичні виграти (з 

урахуванням витрат 
іпнсстаційіюї діяльності та 

фміансопих витрат.
пов'язаних з інвестиційною 

діяльністю > на теплову'
енергію ПОСЛУГИ 3 

цсіп-ра-изоваїюго давления 
та центра, візованого 

іюстачання гарячої води, 
послуги з постачання 
тег зоно: енергії та 

постачання гірячої доти, ідо 
виробля. ЖЯ.

трансіюргувалися та 
постачалися населенню 

та/або іншим підпріи мстеам 
теплопостачання, вмо 

постачають теплову енергію, 
надають послуги з 

централізованого <мы тения 
та централізованого 

постачання і aj ячеї води, 
пос.т ги з постачання 

теп ювої енергії та 
постачання гарячої води 

иасе.іеніЕЮ)

Рлінодя між фнктичнимн 
'«гратами та фактичними 
іирвхуваїінями (графа 3 -

‘Р*Ь 2>

Суми трапс ^птв та (^пинеоада допомога з 
держанного бюджету, фактично отриманих д ія 

фінансування втрат які беззюсережьо ися’язаш 
3 онсршрйіюю (0СНОВНОК') діяльністю суб'єкта 

господарювання. зокрема витрат чгідік і s 
складовими встанов.юних тарифів, понесених у 
розрахунковому періоді за який визначжться 

заборгованість з різниці в тарифах

Сума коштів ({юктнчио 
отриманих, та/або тих, що 

цідим ають впшкодунанню з 
державного бюджету за 

рішенням суду v заязку із 
таподіяшмо суб’єкту 

господарювання івкоддаз 
чере незаконні рішення, дії 

чи* 1 >е’дія н іпс ь органів 
дс]іжави.и влади "иілік 

органів місцевого 

самоврядування. їх посадових 
осіб і сдужбсчзих осіб

шждоізь)

Обсяг забсргс-вагюст! з різниці в 
тарифах (трефа 4 - графа *5 - 

грж|« 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 1 січня 
2022 р ію 30 
червня 2022

Р
станом на 1 
тиння 2022

Р)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 січня 
2022 ію 30 

вересня 2022 
р (станом на

1 жовтня 
2022 р )

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо

3 1 СІЧНЯ 
2022 ію31 

і рудня 2022 
р < стадом на 
і січня 2023

р >

462 743.63 1 171 139.75 708 396.12 0.00

1

0.00 708 396.12

/' Усього] 708 396.12

09 березня 2023р.

І Іримітка Розраху ис к обсягу заборгованості з різнити в тарж]>ах здійсним ться без vpaxx вання податку на додану вартість

Головинії бухгалтер

В.о директора /і / ; Руслан СЕВЕРИН
t найменування посади керівника суб'єкта господарювання і (ИодІїмв*1'' (шіціа-ти та прізвище

штатним розкладом не передбачено

(ініціали та прізвище



Додаток 2
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК

обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам 

теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованою 
постачання гарячої вади, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та 

організаціям, що фінансуються з державного таззбо місцевих бюджетів)

Дочірнє підприємство "Північтепломережа" комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради"
Код згідно з ЄДРПОУ 40113682

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з СДРПОУ)
(гривень!

Період 
утворення 

заборгованості з 
різниці в 
тарифах

Фактичні 
нарахування згідно 
із затвердженими 
(встановленими) 
тарифами, крім 

суми проведених 
перерахунків та 

коригувань

Фактичні витрати ( з урахуванням витрат 
інвестиційної діяльності та фінансових витрат, 

пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову 
енергію, послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися установам та організаціям, що 

фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, що 

постачають теплову енергію, надають послуги з 
централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води 
установам та організаціям, що фінансуються з 

державного та або місцевих бюджетів

Різниця між 
фактичними 
витратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
і графа 3 - графа 2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги 

з державного 
бюджету, фактично 

отриманих для 
фінансування витрат, 

які безпосередньо 
пов'язані з 

операційною 
(основною) 

діяльністю суб'єкта 
господарювання, 
зокрема витрат 

згідно із складовими 
встановлених 

тарифів, понесених у 
розрахунковому 
періоді, за який 

визначається 
заборгованість з 
різниці в тарифах

Сума коштів, 
фактично утриманих, 

та або тих, що 
підлягають 

відшкодуванню з 
державного бюджету 
за рішенням суду у 

зв'язку із заподіяною 
суб'єкту 

господарювання 
шкодою через 

незаконні рішення, 
дії чи бездіяльність 
органів державної 

влади та/або органів 
місцевого 

самоврядування. їх 
посадових осіб і 
службових осіб

Обсяг 
заборгованості з 
різниці в тарифах 

(графа 4 - графа 5 - 
графа 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 І червня 2021 
р. по 30 червня 

2022 р 
(станом на 1 

липня 2022 р.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 липня 2022 
по 30 вересня 

2022 р. ( станом 
на 1 жовтня

2022 р.)

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 січня 2022 
по 31 грудня 

2022 р. (станом 
на 1 січня 2023

Р) ...

13 607619.70 13 446 049,12 -161 570,58
і / 1

0,00 0,00 -161 570,58

Усього -161 570.58

В.о.директора_______________________________________________________\_________________________ Руслан СЕВЕРИН______
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання) (нідиїїс) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер_______ ____________________________________________________________штатним розкладом не передбачено

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності)

09 березня 2023р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість



Додаток 4
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

ЕШЕАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(теплову енергію, послуги'} централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
іншим споживачам та, або іншим підприємствам теплопостачання. що постачають теплову енергію, надають 

послутн з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової' 
енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються і 

державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що 

постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води, послутн з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, пю 
фінансуються з державного та.або місцевих бюджетів, релігійним організаціям..

Дочірнє підприємство "Північтепломережа" комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради" 
Код згідно з ЄДРПОУ 40113682

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з СДРПОУ)

ї f \В .о. директора________________________________________________________ / ', _______________ Руслан СЕВЕРИН
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання) (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер___________________________________________________ __________ штатним розкладом не передбачено

(підпис) (ініціали та прізвище)

Період 
утворення 

заборгованості з 
різниці в 
тарифах

Фактичні 
нарахування згідно 
із затвердженими 
(встановленими) 
тарифами, крім 

суми проведених 
перерахунків та 

коригувань

Фактичні витрати ( з урахуванням витрат 
інвестиційної діяльності та фінансових витрат, 

пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову 
енергію, послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися іншим споживачам та або іншим 

підприємствам теплопостачання, що постачають 
теплову енергію, надають послуги з 

централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води іншим 
споживачам (крім населення, установ та організацій, 

що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, релігійних організацій та. або інших 
підприємств теплопостачання, що постачають 

теплову енергію, налають послуги з 
централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води 
населенню, установам та організаціям, що 

фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, релігійним організаціям)

Різниця між 
фактичними 
витратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
і графа 3 - графа 2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги 

з державного 
бюджету, фактично 

отриманих для 
фінансування витрат, 

які безпосередньо 
пов'язані з 

операційною 
(основною) 

діяльністю суб'єкта 
господарювання, 
зокрема витрат 

згідно із складовими 
встановлених 

тарифів, понесених у 
розрахунковому 
періоді, за який 

визначається 
заборгованість з 
різниці в тарифах

Сума коштів, 
фактично отриманих, 

та/або тих, що 
підлягають 

відшкодуванню з 
державного бюджету 
за рішенням суду у 

зв'язку- із заподіяною 
суб'єкту 

господарювання 
шкодою через 

незаконні рішення, 
дії чи бездіяльність 
органів державної 

влади та/або органів 
місцевого 

самоврядування, їх 
посадових осіб і 
службових осіб

Обсяг 
заборгованості з 
різниці в тарифах 

(графа 4 - графа 5 - 
графа 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 1 червня 2021 
р. по 30 червня 

2022 р
(станом на 1 

липня 2022 р.)

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3 1 липня 2022 
по 30 вересня 

2022 р. (станом 
на 1 жовтня

2022 р)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 січня 2022 
по 31 грудня 

2022 р. (станом 
на 1 січня 2023

р)

265 800,59 258 285,60 -7 514,99

/ /

0,00 0,00 -7 514,99

____ Усього -7 514,99

М И. (у разі наявності) 

09 березня 2023р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість


