
Додаток 1 
до Методики

(в редакції постанови КМУ від 12.10.2022 
р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію
(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 населенню 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 населенню)

Код ЄДРПОУ: 31948866
комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

(найменування субєкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(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 населенню 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 
населенню)

Різниця між 
фактичними 
витратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
(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 
рішення 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 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 ЗО червня 
2022 р. (станом на 1 липня 
2022 р.)

34 664 818,56 60 366 738,21 25 701 919,65 0 0 25 701 919,65

3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 
Р-
(станом ня 1 жовтня 2022 п ї

1 880 920,81 10 349 875,71 8 468 954,90 0 0 8 468 954,90

з 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 
2022 р. (станом на 01.01.2023р.) 16 283 267,16 19 693 383,63 3 410 116,47 0 0 3 410 116,47

y i f ' . .. / 1  /  Усього: 37 580 991,02
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Дмитро СУДАКОВ

(ім’я та прізвище)

Ольга СУРЖУК
(ім’я та прізвище)



Додаток 2 
до Методики

(в редакції постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію
(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)
комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

Код ЄДРПОУ: 31948866
(найменування субєкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

________ (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 
(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 
рішення 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 і службових 

осіб

Обсяг
заборгованості з 

різниці в тарифах 
(графа 4 -  графа 5 - 

графа 6)

____________ і____________
І червня 2021 р. по ЗО червня 
22 р. (станом на 1 липня
М _____________________

5 476 846,61 7 859 016,44 2 382 169,83 2 382 169,83

З 1 липня 2022 по ЗО вересня
2022 р.
(станом на 1 жовтня 2022 р.)

128 959,44 709 606,81 580 647,37 580 647,37

з 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 
2022 р. (станом на 01.01.2023р.) 2 036 586,95, 2 463 098,32 426 511,37 426 511,37

'З * _
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Дмитро СУДАКОВ
(ім’я та прізвище)

Ольга СУРЖУК
(ім’я та прізвище)



Додаток З 
до Методики

(в редакції постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію
(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 релігійним організаціям 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 релігійним організаціям)

комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
Код ЄДРПОУ: 31948866

(найменування субєкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(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 

релігійним організаціям 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 
релігійним організаціям

Різниця між 
фактичними 
витратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
(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 
рішення 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 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 ЗО червня 
2022 р. (станом на 1 липня
2022 р.)

70 891,00 103 637,49 32 746,49 0 0 32 746,49

3 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 
Р-
(станом на 1 жовтня 2022 р.)

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

з 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 
2022 р. (станом на 01.01.2023р.) 22 030,50 26 644,22 4 613,72 0 0 4 613,72

'/  ^л„< л / А  І  Усього: 37 360,21
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Дмитро СУДАКОВ
(ім’я та прізвище)

Ольга СУРЖУК
(ім’я та прізвище)



Додаток 4 
до Методики

(в редакції постанови КМУ від 12.10.2022 
р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію
(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, надають 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)

комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»
Код ЄДРПОУ: 31948866

(найменування субєкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)
(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 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, надають 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 
(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 
рішення 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 і службових 

осіб

Обсяг
заборгованості з 

різниці в тарифах 
4 -  графа 5 

-  графа 6)

1
З 1 червня 2021 р. по ЗО червня 
2022 р. (станом на 1 липня
2022 р.)_____________________

4 106 495,31 6 276 442,05 2 169 946,74 2 169 946,74

З 1 липня 2022 по ЗО вересня 
2022 р.
(станом на І жовтня 2022 р.)

58 430,14 321 515,24 263 085,10 263 085,10

з 1 жовтня 2022 р. по 31 грудня 
2022 р. (станом на 01.01.2023р.) 1 620 671,05 1 960 079,41 339 408,36 339 408,36

дій!)ДО-%, Усього: 2 772 440,20

? • ' Т.в.о. директора КП ТВКГ
керівника суб’єкта Господарювання)

":’"У -  7,/  М

Головний бухгалтер

“/ # ” №  202^>.
МП (підпис

Дмитро СУДАКОВ
(ім’я та прізвище)

Ольга СУРЖУК
(ім’я та прізвище)


