
{теплову енергію , послуги і 
що фінансую ться і держі

Додаток 2 
до Методики 

(і! редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від !2 жовтня 2022 р. №  1192)

РОЗРАХУНОК 
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

Теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися, постачалися установам та організаціям, що ф інансую ться і місцевого бюджету
цеиіралпоиаііого опалення ш цеігг-ралізованого постачання гарячої води, послуги і постачання теплової енергії та постачання гарячої води, т о  вироблялися, ірансгюргувалися та постачалися 
івного-та/або місцевих бюджетів, та'або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 

постачання теплової енергії га постачання гарячої води усіановам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів)

Комунальне підприємство «Гнергія»32060626
(найменування суб'єкта юсіюдарюпанля, код згідно зС Д РП О У )

установам та організаціям, 
гарячої води, послуї м з
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1 Ісріод утворення 
заборгованості з 
різниш в тарифах

Фактичні 
нарахування 

згідно із 
затвердженими 

(встановленими) 
тарифами, крім 

суми проведених 
перерахунків та 

коригувань

Фактичні виграти (з урахуванням втр ат  інвестиційної діяльності 
та фінансових витрат, пов’язаних з інвестиційною діяльністю) на 

теплову енергію, послуги з централізованого опалення га 
централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання 

ісплоної 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 послуї н 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 за 
фактичними 

нарахуваннями 
(графа 3 - 
ірафа 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 вит рат 

згідно із складовими встановлених 
тарифів, понесених у 

розрахунковому періоді, за який 
визначається заборгованість з 

різниці и тарифах

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

підлягають відшкодуванню з 
державного бюджету за 
рішення суду у зв’язку із 

заподів і іою суб'єкту 
господарювання шкодою 

через незаконні рішення, дії 
чи бездіяльність органів 
державної влади та/або 

органів місцевого 
самоврядування. їх посадових 

і службових осіб

Обсяг 
заборіованос 
ті з різниці в 

тарифах 
(графа 4 - 
ірафа 5 - 
ірафа 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 1 червня 2021 р. по 
30 червня 2022р 
(станом на 1 липня
2022 р.)

0 0 () 0 0 0

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

0 0 () 0 () 0

3 1 жовтня 2022 р. по 
31 грудня 2022 р.

(станом на 1 січня
2023 р.)

1173900 1356635

\

1827.35 () 0 182735

\ \ Усього 182735

заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку' на додану вартість.



Додаток 4 
л<> Методики 

(в редакції постанови Кабінету М іністрів України 
від 12 жовтня 2022 р №  1192)

14) {РАХУНОК 
обси п  »«борговапості і  р ізк іш і в тари ф ах  на

Теплову снері ік і, що вироблялися. транспортувалися та постачалися іншим споживачам 
(теплок\ снері по. послуги з централізованого опалення та централізованої о постачання гарячої води, послуги і  іюсіачання теплової спертії та постачання гарячої води, шо вироблялися, транспортувалися іа постачалися іншим споживачам та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, т о  постачають теплову снерпкі. надають послуги з централі «шаною опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги $ постачання теплової сперлі та постачання гарячої воли іншим споживачам (крім 
населення установ та ортанпаїий. що фінансуються з державної о і а/або місцевих бюджоин, релії ійнич організацій іа'лбо інших підприємств іошіоіюе гам лінія, шо иостачаюіь і силову снері ію, наданії ь послу і и ч централ і чованої о  опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуї н т постачання тепловоїенергії іа посіачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються ч державною та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)
Комунальне иідприємсі во «К перті я» 32060626 

(наймеш ванни суб'єкта господарювання, код згідно ч СДІЧ Ю УД і рішень)

І Ісрю д уТВОрСНПЯ
заборгованості і річниці в 

тарифах

І

і  1 червня 2021 р. по 30 
червня2022р 
(станом на І липня 2022

JL ]_______
"З І липня 2022 по 30
вересня 2022р
(станом на І жовтня 2022
P J _

«ий;2Ш2 р по ЗІ

l i f e .
j^lOM ЇЙ а;І Сїини

Фактичні нарахування 
згідно іч пн иердженнми 

(вегановленими) 
тарифами, крім суми 

111 н> веде них не і юрах у н кі в 
та коригувань

2 1362

Факіичш  втр а ти (з  урахуванням витрат інвестиційної діяльності іа 
фінансових витрат, пов'язаних ч інвссгиціііною діяльністю) на теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 
посіачання гарячої воли, послуї м з постачання тсішової енергії та 

постачання гарячої поли, шо вироблялися, транспортувалися іа 
постачалися іншим споживачам та/або іншим підприємствам 

теплопостачання, шо постачають теплову енергію, надають послуї и і 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 
послуги ч посіачання теплової емері її та постачання гарячої води іншим 
споживачам (крім населення, установ та орі анізаній. що фінансуються ч 

державною та/або місцевих бюджетів, релії ійних ортапічацій та/або інших 
підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають 

послуги з цсіпралізоианого опалення та централізованого постачання 
гарячої води, послуги г постачання теплової енергії іа постачання гарячої 

води населенню, установам та організаціям, т о  фінансуються з державного 
та/або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

24684

Суми трансфертів та фінансової 
допомоги з державного бюджету. 

Різниця між фактично отриманих Для фінансу вання 
фактичними витрат, які безпосередньо пов'язані з
витратами та операційною (основною) діяльністю
фактичними суб'єкта господарювання, зокрема

нарахуванням н витрат згідно із складовими
(графа 3 * встановлених тарифів, понесених у
графа 2) розрахунковому періоді, за який

визначається заборгованість т різниш 
в тарифах

Дщюкчор К І 1 «Енергія»

І оловний бухгалтер

. Гнаявію сп )
Долине

і 3 лютою  2023 о
0500894823 Галина Семенюк

Примітка Розрахунок обсягх заборгованості з річниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість

Сума коштів, фактично 
отриманих, та/абдтих, що 

підлягають відшкодуванню з 
державного бюджету за 
рішення суду у зв'язку' із 

заподіяною суб’єкту 
гоеі юдарюиаи н яш  кодою 

через незаконні рішення, дії 
чи бездіяльність органів 
державної влади га/або 

органів місцевого 
самоврядування. їх 

посадових і службових осіб

Усього

Обсяг заборгованості з 
річниці в тарифах 

(ірафа 4 - графа 5 - 
графа 6)

3322

3322

(підпис)
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