
ШРЖАВНА АУДIТОРСЬ,
знхtдлпZ оФIс

УПРАВЛIНЦЯ ЗДХЦНОГО ОФ
ХМЕЛЬНИЦЬК

25,11.202l
(датФ

м. Старокостянтинiв
(мiсце сшrаданrrя)

ревiзii окремих питашь фiпансо
Комунального пiдприемства по екс

<<Тепловию> Старокостя
за перiод з 01.10.2018

Вiдповiдно до ст. 11 Закону У
державного фiнансового контролю
змiнами), п.5 Порядку проведеншI
службою, iT мiжрегiон€шьними
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
Г[гrану проведення заходiв державного фj
.Щержаудитслужби на IV квартал 2O2l
28.10.2021 J\b394, 01.1 1 .202l М426, та вiд
нач€Lльника Захiдного офiсу !ержау
ревiзiйноТ групиРеВlЗlИНО1 ГРУПИ ] ГОЛОВНИМ ДеРЖаВНИ
контролю у галузi ЖКГ, iнфраструкrУрЙ ,

!ержаудитслужби в Хмельницькiй областi
вiддiлу контролю у гаlrузi ЖКГ, iнфрастру
офiсу .Щержаудитслужби в ХмельницькiЙ
державним фiнансовим iнспектором Bi
оргацами Управлiння Захiдного офiсу Щr
Марисюк Л.О. проведено ревiзiю рл
дiяльностi Комунального пiдприем.r"u .rо

Загальнi вiдомостi про
даних з единого державного
момент проведення перевi

В.В.Забитчук

Щовiд
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СЛУЖБА УКРАiНИ
,удI,IтслужБи

с.у дЕршAудIтсJIужБи в
оБлАстI

}о_господарсько[ дiяльностi

30.09.2021 porv.
1,,

ни кПро ocHoBHi засади здiйснення
раiнЬ> вiд 26.0L1993 }lb2939-XII (зi

BaHHrI .Щержавною аудиторською
)1€lльними оргацами, затвердженого
20.04.2006 Ns550 (зi змiнами), п. 8.2.4.|
ансового контролю Захiдного офiсу

та на пiдставi направленшI вiд
5.11.2Q21 Ns 457 виданих заступником
би Марценюком А.А, керiвником
фiнансовим iнспектором вiддiлом

зв'язку Управлiння Захiдного офiсу
итчуком В.В, державним аудитором
и та зв'язку Управлiння Захiдного

i Заворотною В.В. та головним
лу взасмодtt з правоохоронними
дитслужби в Хмельницькiй областi
х питань фiнансово-господарськоi

теплового господарства
, <<Тепловик>) за перiод з

експлуатацiТ

'еlсг контролю:
реестру пiдприемств та органiзацiй
и, Комуна-пьне пiдприемство по

ний державний
li iнспектор

Nь

вУ
iHct

и (да-гri: КП



Мiсцезнаходженнrl (коАТУУ) б810

Види дiяльностi за КВЕЩ-2010:
35.30 Постачання пари, гарячоi води
43.22 Монтаж водопровiдних мереж,
4З.29 Iншi будiвелъно-монтажнi
б8.20 Надання в оренду й експлryатацi
нерухомого майна;
33.13 Ремонт i технiчне обслуго

реестр1 про вкJIючення до единого
особу = 15.1t.2002 р, J\Ъ запису 1677L

Згiдно Свiдоцтва вiд 01.
Старокостянтинiвським вiддiленням К
зареестровано платником цодатку на дq

В ревiзiйному перiодi, Пiдприемство
пiдставi наступних лiцензiй:

- у галузi транспортування тепловоi
(розподiльчими) тепловими
фiшення вiд 23.09.2010 ЛЬ1280(п
Nэ2881);

ТЕС, АЕС, когецерацiйних устано
нетрадицiйних або поновлюваних
НКРЕКПфiшення вiд 24.0З.20 1 б J\b4

- виробництво тепловоi енергiТ (KpiM
енергll на теплоелектро
електростанцiях i когенерацiйних
нетрадицiйних або поновлюваних
ЦКРЕКП (рiшення вiд 2З.Og.20l0
27.1|.2015 JФ2881);

- постачаншI тепловоi енергii на
ZЗ.09.20l 0 J\lb 1 280(переоформлено pi

В.В.Забитчук

)

lTc
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( овию> СтарокостянтинiвськоТ мiськоI

м статусом суб'екта юридичноi

Г) l50 - комунальне пiдприемство;

кондицiйованого повiтря (основний);
истем опалення та кондицiонування;

,

власного чи орендованого

електронного й оптичного

,СЕ S. 1 1001 .Щержавнi не фiнансовi

roмep запису в единому державному
ого реестру вiдомостей про юридичну

1.2005 Ng31702900,

BapTicTb з 01 .1 1 .2005 року.
йснювало господарську дiяльнiсть на

iBcbKoi ОЛП, КП

г11 магlстрЕrльними та
на пiдставi Лiцензii

но рiшенням вiд

виданого
<<Тепловию>

мiсцевими
нкрЕкп

27.11.2015

1 на теплоелектроцентр€lлях,
та установках з використаннrIм

енергii на пiдставi Лiцензii

дiяльностi з виробництва тепловоi
теплоелектростанцiях, атомних

,овках та установках з використаннrIм
ерел енергii на пiдставi Лiцензii
1280(переоформлено рiшенням вiд

ий державний
iнспектор



- господарська дiяльнiсть з будiвн
(вiдповiдальностi) нЕuIежать до об'е
(за перелiком видiв робiт згi
.ЩержархбудiнспекцiТ вiд 05.03.20 l 9
Посадовими особами КП (Tl

розпоряджатися рахунками та пiдп
пiдлягав ревiзii, були :

з правом перlпо?о пidпuсу за весь

з правом dруеоzо пidпuсу за весь перit

KpiM того, частина первинних докуме
облiкову полiтику за перiод з Ol.Ot.lOt:
Пiдприемства за перiод з 01.01 .2012 роýу,,
розслiдуваннrl кримiнального провадженнl

Про проведеншI ревiзii зроблено

Головного управлiння Нацiональноi полi
Ухвали слiдчого суддi Хмельницького Mic
вiд 27.12.2017 Ns68б/25 536/17, також
енергii за 2014 piK на пiдставi У
мiськрайонного суду Хмельницькоi областi

Правильнiсть впзначення обсягу забБ
теплову енергiю, п

водопостачання та
Згiдно абз. 2 ст. 4 Закону УкраiЪи к

заборгованостi теплопостачzшьних та
центра"гriзованого водопостачаншI i
проводяться щодо вреryлюваннrI
погашення: кредиторськоi заборгованостi
органiзацiй за спожитий природний газ, ви
енергii дJIя населенЕrI, надання

постачаннrI гарячоi води населенню (без
(штрафiв, пенi), iнфляцi
на заборгованiсть за спо]

початок мlсяця, в якому укJIадаеться договiв разi if вiдсутностi - кредиторськоi
природного г€lзу теплопостач€Lльних та теп

неустойки
нарахованих

ва об'ектiв, що
в з середнiми та
iз додатком)
l2-Л;

l, ЯКИМ

розрахунковi
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за кJIасом наслiдкiв
значними наслiдками
на пiдставi Лiцензii

було надано право
документи у перiодi, що

|, Iцо пidляzав ревiзit:
Пiдприемства .IIутленко Олександр

tцо пidляzав ревiзii:
iHa АнатолiiЪна - протягом Rсього

в журнtллi реестрацii ревiзiй та

iB КП <<Тепловик)), а саме: нак€ви про
по 26.12.20|7 року, головнi книги

26.\2.2017 року, було вил)лено в ходi
спiвробiЙиками Слiцчого Управлiння
в Хмельницькiй областi на пiдставi

ного суду Хмельницькоi областi
звiт про постачаннrI тепловоi

и слiдчого суддi Хмельницького
1|.12.20t7 року ЛЬ б86/245О0ll7.

з рiзницi в тарифах на
з централiзованого

ння.
заходи, спрямованi на врегулювання

неруючих органiзацiй та пiдприемств
водовiдведення> взаеморозрахунки

i з рiзницi в тарифах дjIя
остачальних та теплогенеруючих

ий для виробництва тепловоТ
з центр€lлlзованого опалення та

з постачання тепловоi енергii та
ування розмiру зобов'язань iз сплати

нарахувань, процентiв рiчних,
й природний газ), не погашеноТ на
про органiзацiю взаеморозрахункiв, а

гованостi перед постач€шьником
еруючих органiзацiй за природний

державний



гш, використаний для виробництва те
послуг з центр€tлiзованого опаленнrI та
послуг з постачання тепловоi енергii та
споживачiв або операторами гЕвотрансп
посJIуrи з розподiлу або транспо, pTyBaHHrI ]

центра-гriзованого водопостачання i
проводяться у порядку та на умовах, за
за рахунок та в межах видаткiв спе

центраrriзованого водопостачаннrI та

цiльовим призначенням, джерелом
Законом Украiни кПро .Щержавний
заборгованостi з рiзницi в тарифах.

Згiдно абз. 8 ст. 4 Закону Украiни <

заборгованостi теплопостач€uIьних та теп

станом на 1 червня 2021 року обсягiв
виробництво, транспортування та поста
послуги з IIентр€tпiзованого опЕtлення та
послуги з постачання тепловоi енергii
централiзованого постачання холодноТ t
внутрilтlньобудинкових систем)./
центр€tлlзованого водовiдв.о.rlri'О;r#
питань узгодження заборгованостi з рiзницi

Згiдно п. 4 Методики визначення
затвердженоi постановою Кабiнету MiHic
заборгованостi з рiзницi в тарифах визначi
за кожен к€tлендарний piK (з 1 сiчня по 31
теплову енергiю, послуry з цецтрагIiзg
постачаннrI гарячоi води, послуry. з по
гарячоi води (у тому числi у разi замiни
правонаqтупництва), послугу з централiзс
водовiдведення (з використанням BriyTpi

теплова енергiя, комун€rльнi послуги) в pr
(населення, установи i органiзацii, що фiн;
бюджетiв).

Розрахунок обсяry заборгованостi з
урахування податку на додану BapTicTb.

Згiдно п. 5 Методики 
"Й."а.rе"""затвердженоi постановою Кабiнеry MiHi

розрахунок обсягу заборгованостi з рiзниц

вий lнспектор
В.В.Забrгчук

Прu,tаiрнuк М 2

овоi та електричноi енергii, надання
1зованого постачсння гарячоi води,

ня гарячоi води iншим категорiям
чи гЕlзорозподiльноi системи за
ого г€tзу.

заходи, спрямованi на вреryлюваннrI
энеруючих органiзацiй та пiдприемств
водовiдведення)> взаеморозрахунки
lджецих Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
ного фонду державного бюджеry за

яких е надходження, визначенi
202l piк> на погашенняУкраiни на

заходи, спрямованi на вреryлювання
:их органiзацiй та пiдприемств

)> пiдтвердженнrl наявних
BaHocTi з рiзницi в тарифах на

ня тепловоi енергiТ, теплову енергiю,
ралiзованого постачання гарячоi води,
постачання гарячоi води, посJý/ги з
та водовiдведення (з використаннrIм

територi€lльними комiсiями з
тарифа<.

lаборгованостi з рiзницi в тарифах,
в Украiни вiд t5.09.2O21 J\b977 обсяг
ся станом на 1 червня202l р. окремо
,дня) та за п'ять мiсяцiв 2О2| року за

опаJIення та т(ентралiзованого
тепловоi енергii та постачаншI

сторони у зобов'язаннi таlабо у разi
ого постачання чолодноi води та

iзi вiдповiдних категорiй споживачiв
}уються з державного таlабо мiсцевих

рtзницi в тарифах. здiйснюеться без

lоргованостi з рiзницi в тарифах,
iB УкраiЪи вiд 15.09.2021 ЛЬ977

в тарифах здiйснrсетъся суб'ектами

державний



господарювання виходячи iз встановлен
теплову енергiю, комунальнi послуги,
постачалися населенню, установам i
таlабо мiсцевих бюджетiв, таlабо iH
центра-гliзованого водопостачаннrI та
енергiю; цадзJ9ть комунальнi послуги
установам, що фiнансуються з державно

Вiдповiдно до протоколу J\b3p
KoMicii з узгодженIuI обсяry забор
обласнiй державнiй адмiнiстрацii Еа
пiдтверджуючих докуrиентiв для КП'
узгодження обсягiв заборгованостi з pi:
з центрilлiзованого постачано .чр"rЪi
та постачання царячоТ води, що
заг€шьну суму 61 558 067,00 цн, з неi: '

_ Еаселенню всъого на суму 55 055
,_ 20|6 piK - 11 164 926,33 грн;

1 2018 piK - 12 540 678,68 фн;

2020 piK- 5 |35 412,23 .р";
5 мiсяцiв 202| року - 8 З22 6|9,27 грн
- установам та органiзацiям, що фi

бюлжltlлнu,.уr.у j_ 
:,0_1 i 

9S: 07 грн,, в 1qyy ч
20l3 piK - l ЗЗ2 370,46 грн;
20|4 piK - 1 508 08б,09 грн;
2015 piK - 48 214,60 грн;
2016 piK - 787 598,73 .р";
2017 piK - l 640 047,27 грн;
2018 piK - 816 280,92 гривень.
Пунктом 7. Методики визначеншI

затвердженоi постановою Кабiнету MiHi
визначено, що обсяг заборгованостi з
суб'ектами господарювання як рiзниця
урахуванням витрат iнвестицiйноТ дiяльн
з iнвестицiйною дiяльнiстю) на теплову
вироблялися, транспортув€tпися та постач
ycTaHoBElM, що фiнансуються з державного
iншим пiдприсмствам теплопостачаншI, це
водовiдведення, якi надають населенню,

Прuмiрнuк NЬ 2

х уповноваженим органом тарифiв на
цо вироблялися, транспортувzlлися та
iзацiям, що фiнансуються з державногоtим пiдприемствам теплопостачання,
овiдведення, що посiачають теплову

нню, а також органiзацiям та
таlабо мiсцевих бюджетiв, вiдповiдно

протягом якого дiяв та застосовувався

29.09.202|р. засiдання територiальноi
з рtзницi в тарифах при Хмельницькiй

поданих розрахункiв та
епловик> прийнято рiшеннядvl'Ulvl'.Yll\r, rrриинято РlШеНШI ПРО

в тарифах за теплову енергiю, посJryги
послуги з постачанIля тепловоi енергii
транспортузtшися та постачалися на

iзницi в

гованостi з рiзницi в тарифа<,
в УкраiЪи вiд 1 5.09.202| р. М977,

тарифах, визначаеться
мiж фактичними витратами (з

i та фiнансових витрат, пов'язаних
нергiю, комунальнi послуги, що
ися населенню, органiзацiям та

та/або мiсцевих бюджетiв, таlабо
iзованого водопостачаннrI та

органiзацiям та установам, що

державний
rнспектор

.В,Забитчук



фактичнi витрати), i фактичними
затверджувzlлися та/або погоджувitлися
мiсцевого самоврядування вiдповiдно д
тарифiв на теплову енергiю, iT виробни
наданrrя комун€rльних послуг, затвер
НКРЕ або НКРЕКП вiдповiдно до ix по
застосовувалися суб'ектами господарюва

Обсяг заборгованостi з рiзницi в
та фiнансовоi допомоги з державного
дiяльностi, якi безпосередньо викори
суб'екта господарювання

!-таlаоо кошти, отриманl з
(вiдшко

бюджетiв на
скJIадовими встановлених тарифiв тощо).

Розрахунок обсяry
суб'ектом господарювання
202l року

В перiодi, за який визначено обсяг

роки, сiчень-mав.ень 2:9?| року та для бл

роки, сiчень-травень 202| року, зазначенi
нарахувань за теплову енергiю та
заборгованостi з рiзницi в тарифах,
Украiни вiд l 5.09.202l р. М 977 (н
вiдповiдають тарифам встановленим п
здiйснюе державне реryлювання у
СтарокостянтинiвськоI MicbKoi ради.

В ходi ревiзii питання п
нарахуRань за теплову енергiю встановле
проведено шляхом множення обсягiв
дiяли протягом звiтного перiоду.

Обсяги реалiзацii тепловоi eI

фактичними покitзниками обсяry реалi

В Додаток 4 до суми здiйсненцх. п
енергiю/комунальнi послуги вкJIючено

повному обсязi,' документ€tльно
абонентського вiддiлу КП <Тепловик)).

В.В.Забlrгчук

их бюджетiв,

заборгованостi з рiзницi в
окремо за ко календарний

ПpttMipHuKM 2

послуги (да-rli -TaKi

для

Еями згiдно з тарифами, що
ами державноТ влади чи органами
порядкiв (методик) формування
, 1раЕспортуваншI та постачання,

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
ь, визначених законом, та

до споживачlв.
зменшуеться на суму трансфертiв

мiсцевого бюджетiв вiд основцот
на операцiйну (основну) дiяльнiсть

заборгованостi з рiзницi в тарифах
окремих витрат, згtдно iз

тарифах оформляеться
piK та за п'ять мiсяцiв

BaHocTi з рiзьицi в тарифах на
населення за перiод 2016-2020

установ за перiод 20lЗ-2020
у додатку 4 <<Розрахунок фактичних
bHi послуги>) до Методики визначення

и НацiональноТ KoMicii, що
комун€шьних послуг та рiшеннями

проведеного розрахунку суN[и
, що у гр. 9 !одатку 4 розрахунок

iзацii тепловоi енергii на тарифи, що

та суми нарахованого доходу з
та BapTocTi тепловоi енергii для

ий перiод вказанi в .Щодаток 4

yHKiB крриryвання плати за теплов),
i кориryвання пJIати (нарахування)

ням послуг або надання ix не в
вiдповiдними розрахунками

державний
iнспектор



В гр. 10 Щодатку 4 суми здiйснен
теплову енергiю/комун€lльнi послуги у зв

Ревiзiею вкJIюченння КП <Тепло
фiнансовоi допомоги з державного/мiсце
доходу (зокрема списана кредиторська
що придбавались та використанi
теплопостачання), якi безпосередньо
дiяльнiсть суб'екта господарювання
трансфертiв та фiнансовоi допомоги з
суму 1 339 5l5,0 |рн, в тому числi:

- за 20|3 piK в ,Щодаток 2 <Розрах
тариф11. на" теплову енергiю, п9ал
централiзованого постачання гарячоi'' во,

В звiтi про рух грошових коштiв
<<Тепловик>, вiдобрu*a"о надходженн" вiд

та постачаннrI гарячоi води, що ви
установам та органiзацiям, що фiнанс
бюджетiв таlабо iншим пiдприемствам
енергiю, надаIоть послуги з ценlралi
постачаннrI гарячоi води, послуги з
гарячоi води установам та органiзачiям,
мiсцевих бюджетiв)) на ср{у 720 825,00 ц

- за 2018 piK на загальну суму б18
обсяry заборгованостi з рiзницi в

постачаннrI тепловоi енергii та 
]

транспортувztлися та постачалися
теплопостачання, що постачак)ть
центра-гriзованого опаленнrI та центрilлiзо
постачання тепловоi енергii та постачання
591;00 црн, в Додаток 2 <Розрахунок обсяl
теплову енергlю, послуги з централi
постачаншI гарячоi води, послуги з
гарячоi води, що вироблялися,

послуги з централiзованого опЕLлення та цен

Прuмiрнuк NЬ 2

перерахункiв коригування плати за
ку з iз змiною розмiру нарахувань за

вачам у звlязку iз змiною для них цiни

до .Щодаткiв 1, 2 сум трансфертiв,
бюджетiв та iнших видiв фактичного
BaHicTb за товари (роботи, поолуги),

господарську дiяльнiсть у сферi
користанi на операцiйну (основну)

що до .Щодаткiв вкJIючено суми
iсцевого бюлжетiв на загЕrльну

нок обсяry заборгованостi з рiзницi в
з ценJр€lлlзованого оп€LIIення та

послуги з постачання тепловоi енергii
ися, транспортув€tлися та постачалися

з державного та/або мiсцевих
що постачаIоть теIшову

опапення та центра-гriзованого
ня тепловоi енергii та постачання
фiнансуються з державного таlабо

,00 грн, з неТ в .Щодаток 1 <<Розрахунок

гарячоi води населенню) на суму 5З5,заборгованостi 
з рiз;lицi в тарифах на

та/або iншим пiдприемствам
ву енергiю, надають посJryги з

постачаннrI гарячоi води, послуги з

го опалення та централiзованого
тепловоТ енергiI та постачаннrI

ися та постачалися установам та
таlабо мiсцевих бюджетiв таlабо

постачають теплову Qнергiю, надаlоть
ваного постачання гарячоi води,

чаншI гарячоi води установам та
та/або мiсцевих бюджетiв)> в на суму

на теплову енерцiю, послуги з
постачаЕIuI гарячоi води, посJIуги з
гарячоi води, що вироблялися,

прямlтN,I методом; форми NЬ3 КП
ьового фiнансуваншI iu)Ot8 на cply

державний
ансовий iнспектор, В.В.Забrгчук



З 2228,0 тис грн (надходження вiд отри
2020 -3 542,0 тис |рн, сiчень-червень 2021

Згiдно звiту про надходження та
(форма JФ2-м) за 2019 piK по КIIКВ O2l7
2610 <Субсидii та поточнi трансферти
затверджено асигнуванЕя в cyMi 1 000 000
фн, KacoBi видатки проведено в cyMi 200

Згiдно звiту про надходження
спецiального фонду (форма J\b4-3M) за
енергозбереження) за КЕКВ З2|0
(установам, органiзацiям)> затверджено
надiйшло коштiв в cyMi 4 023 493,00
4 02З 493,00 гривень.

Згiдно звiту про надходження
спецiального фонду (форма J\Гч4-3м) по

(установам, органiзацiям)> затв9рдж9чо
надiйтпло KoTTTTiB в cyMi 550 000,0 |рн"кас

Згiдно звiту про надходження та I

(форма Nч2-м) 2020 piK по КIIКВ 0217640

затверджено асигнування в cyMi 5 000
4 700 000,0 грн, KacoBi видатки провед9но

Згiдно звiту про надходженшI
спецiального фонду (форма J\b4-3M) за 2
енергозбереження) за КЕКВ 3210 . d
(установам, органiзацiям)> затверджено
надiйшло коштiв в cyMi З 542 000,00
З 542 000,00 цривень.

Згiдно наданих peecTpiB бюджетних
(одержувачiв) бюджетних коштiв, платi
також витяry iз офiцiйного державного i
портчtл e-data (единий веб-порта-п ви
оприлюднюеться iнформацiя згiдно iз
використання публiчних коштiв>> КП кТ,
на затальну суму 1З 525 919,00 цивецл2 р,,.:
грн (заробiтна плата, еСВ, податок на до
2019 -4 77З 49З,0 грн (з неi 200 000,00
доходи фiзичних осiб утриманий iз з/п),

В.В.Забит,чук

ня субсидiй), 20119

року - 0 гривень.

ПptllttipHuKM 2

- 4 773,0 тис црн,

користання коштiв загального фо"ду
<Заходи з енергозбереженн я>> заКЕКВ

(установам, органiзацiям)>

| використання iнших надходжень
19 piK по КПКВ 0217 640 <<Заходи з
iтальнi трансферти) пiдприемствам
гнуваншt в cyMi 8 400 000,00 црн,

використання iнших надходжень
0217 3 63 <<Виконання iнвестицiйнrх
соцiально-економiчного розвитку

iтагrьнi трансферти> пiдприемствам
,асигнуванд{я. в cyMi 550 000,0 грЕ,
в1 видатки проведено в cyMi 550 000,00

користаннrI коштiв загального фонду
(Заходи' з енергозбереження> за КЕКВ

(установам, органiзацiям)>
000,0 фн, надiйшло коштiв в cyMi
супцi 4 700 000,00 гривень,

використання iнших надходжень
piK по КПКВ 02t7 640 <Заходи з

iтальнi трансфертп> пiдприемствам
ця в cyMi 7 З7З 886,80 Iрн,

KacoBi видатки проведено в cyMi

зобов'язань розпорядникiв
дорrIень та виписок iз paxyHKiB, tr

iйного ресурсу у мережi IHTepHeT
cTaHIuI публiчних коштiв) на якому

Законом Украrни <Про вiдкритiсть
вию) використано бюджетних коштiв

чисqi за20|8 piK в cyMi бl8 690,0
,оди фiii]й"х'ocid утрйЙаниИ i, .UЫ

: заробiтна плата, еСВ, податок на
2020 piK 8 133 736,00 грн, з Hei

державний
iнспектор



4 700 000,0 грн перераховано
гzву за вересень 2020 року.

?_gl.J."9|9.бо4те]у к9шти по ЦlЩР,
КЕКВ 2610 <Субсидii та поточнi
органiзацiям)> в cyMi 4 бЗ5 610,0 грн (4

суб'екга господарювання (вiдшкодуцаr
таlабо коштп, отриманi з бюджетiв 'ria

iз складовими встановлених тарифiв

Ревiзiею витрат включених до
Факmu

Згiдно поданого Розрахунку з рiзни
з rIентралlзоваIIого опЕlлення та

транспортув€rлися та постач€шися
теплопостачання, що постачають

За даними бухгалтерського облiку
вiдображено надходженЕя
тис |рн, 201,9 - 4 77З 493,0
0 гривень.

Враховуючи вищевикладене, КП <<

коштiв (за прямим методом) форми Ns3 за
отриманнrI коцr:iв вiд цiльового фi
закону Украiни <<Про бухгалтерський обл
16.07.1999 року J\b 99б-КV.

При цьому, в ,Щодатках Т, 2 при
теплову енергiю, послуги з централ
постачаннrI гарячоi води, послуги з
гарячоi води, що вироблялися, транс

20t9 piK КП <Тепловию) ради не
по КПКВ 021'7640 <Заходи з енергозбе
поточнi трансферти пiдприемствам (уста
грн (200 000,0 - 2340,00 (|,|7% спожи
використано на заробiтну плату, за 2020 pi

iншими споживачами)), якi перерахова
]ф 1 АТ (ОГС) Хмельницькг€в) за розпЬдi

Вищевказане призвело до завиIl
суму 4 833 270,0 грн, чим недотримано
що обсяг заборгованостi з рiзницi в.тflри
та Фlнансовоl допомоги з державного
дiяльностir. якi безпосередньо використа

центраlliзованого опаленнrI та центраrriзо постdчання гарячоi

В.В.Забитчук

АТ (оГС)

ПрtlмiрнuкlФ 2

ьницькгаз) за розподiл природного

та викори коштiв за 2018 piK в cyMi 618
грн, 2020 - 8 2 000,0 грн, сiчень-червень 2021r

'епловик) до звiту про рух грошових
0 piK внесено недостовiрнi данi щодо

чим порушено вимоги п.1 ст. 11

та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд

унку обсяry рiзницi в тарифах на
опаленнrI та централiзованого

чання тепловоi енергii та постачання
ися та постачалися населенню та

з державного або мiсцевих бюджетiв за
отриманi з мiсцевого бюджету кошти

за КЕКВ 2610 <<Субсидii та
органiзацiям)> в cyMi 197 бб0,00

ня Гкал iншими споживачами), якi
КП кТепловию) не враховано отриманi

L7640 <(За:<.оди з енергозбереження) за
пiдприемствам (установам,

- б4390,0 (I,З7Уо споживання Гкаrr
платiжним дорг{енням вiд 20.10.2020
природного гЕву за вересень 2020 року.
обсяry рiзницi в тарифах на загальну

гп п. 7 Методики в частпнi того,
х зменшуg_гьря на суму трансфертiв

та мiсцевого бюджетiв вiд основно[
о на операцiйну (осповну) дiяльнiсть

заборгованостi з рiзницi в тарифах
кодування окремих витрат, згlдно

ку рiзницi в тарифах встановлено:
i вumраmu.
в тарифах на теплову енергiю, послуги

постачання гарячоi води, посJIуги
гарячоi води, що вироблялися,

ню та/або iншим пiдприемствам
енергiю, надають послуги з

, посJryги з
державний
iнспектор

рахунку 482 кЩiлъове надходження)
б90,00

року -
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постачання тепловоi енергiт та постачанн
визначеною Додатком N91 до Методики

затвердженоi постановою Кабiнеry MiHic
((Тепловик) включено наступнi фактичнi

iB УкраiНи вiд |5.09.2а21 ],ф977, КП
на iеплову енергiю, посrryги з

гарячоi води, населенню, за формою
визначення заборгованостi з рiзницi в

тарифах, затвердженоi постановою Кабi еry MiHicTpiB Украiни вiд 15.09.2021
.]\Ь977, КП <Тепловик)> включено наступ i фактичнi витрати на теплову енергiю,
послуги з централiзованого опЕlлення та це rтр€tлlзованого постачання гарячоi води,
що вироблялись транспортувсLлись та ч€lлись населенню :

грн
Hi витрати ( з врахуванням витрат
ицiйноi дiяльностi та фiнансових

l, пов' язаних з iнвестицiйною
) на теплову енергiю, послуги з

iзованого опалення та
зованого постачання гарячоi води,
роблялись транспортув€lлись та

ч€tлись населеннюз вра)(уванЕям
ноi методики

В .Щодаток j\Ъ2 до Методики визна ння заборгованостi з рiзницi в тарифах,

ценmшriзованого опалення та це ваного постачання гарячоТ води, що
вироблялись транспортувЕlлись та поста ись установам та органiзацiям, що
фiнансуються з державного або мiсцевого юджетiв:

грн

державний
й iнспектор

Факти

дiяльнi

46 654 315.85
58 242 263,06
59 ,423 7з9,68
52 900 з8з,42
51 б20 907,08

сiчень-травень 202L 38 227 773,з4
Всього за перiод:

дlяльнl
ц

центр{Iл

постач

Hi витрати.( з врахуванням витрат
цiйноi дiяльностi та фiнансових
,, пов' язаних з iнвестицiйною

) на теплову енергiю, послуги з
1зованого опалення та
ого постачання гарячоi води,

роблялись транспортув€lлись та
ь установам та органiзацiям з

BaHIшIM тарифноi методики
1l 600 244,46

В.В.Забит,чук

PiK

201-6

201-7

.: 2018 . i ] li |,

2019
2020



ll

201-4

Прчмiрнuк

10 378 977,09
2015 |2360 774,44
20].6 |2 024 131,91
20|7 10 820 0з6,27
2018 11 609 467.92
20L9 8 2з5 886,40
2020 || 525 648,31

сiчень-травень 2021- 10 753 402,28
Всього за перiод: 99 308 5б9,08

Що розрахунку витрат на теплову
транспортування та постачання, послу
централiзованого постачання гарячоi в
постачання гарячоi води, скJIаденого за
Методики визначення заборгованостi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни в
витрати, до скJIаду яких, враховано вир(
витрати. Вiдповiднi розрахунки здiйснено
2018, 20|9,2020 роки та сiчень-травень 2(

фiнансуються з державного або мiсцевого {

роки та сiчень-травень 202I року для насел
Вidповidнiсmь включення dо розрс

коdексу YKpaiHu, зокрел4а за сmаmmм
операцiйнi вumраmu)).

Статтею 138 Податкового кодексу У.
при нарrжуваннi амортизацii необоротних i

Вiдповiдно до cTaTTi 138.1 Пода
результат до оподаткування збiльшуеть
основних засобiв та/або нематерiальних
положень (стандартiв) бухгалтерського
plнaнcoBol звlтностl; на суму з€lлишковс
засйiв та/або нематерiЕlльних активiв, в
положень (стандартiв) бухгалтерського
фiнансовоi звiтностi, у разi лiквiдацii а

залишковоi BapTocTi окремого об'екта Е

невиробничих нематерiальних активiр, д,/
положень (стандартiв) бухгалтерського
la

фiнансовоi звiтностi, у разi лiквiдацii або l

на ремонт, реконструкцlю, модернlзацlк
основних засобiв чи невиробничих нематс
вiдповiдно до нацiональних положень (с
мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтнос

:нергiю, у тому числi ii виробницl
|и з центршliзованого опаirення
)ди, постачання тепловоi енергii

tr

формою визначеною ,Щодатком 6
l рiзницi в тарифах, затвердже
д 15_.09.2021 J,,lb977, включено факти
lбничу собiвартiсть та адмiнiстрати
окремо за 2013, 20|4,20|5,20|6,2а
21 року дJlя установ та органiзацiй,
iюджетiв та 20|6, 20lr7 , 20 1 8, 2019 , 2t

)ння.
ryчly вumраm ыtмоaсIм Поdаmков
u вumраm ((сlморmktацiя> mа Kil

раiни визначено рiзницi, якi виникал
ктивiв,
]кового кодексу Украiни фiнансоl
,яz на суму нарахованоТ амортизi
активiв вiдповiдно до нацiоналы'-.роолlку аоо мlжнародних стандаt

i BapTocTi окремого об'екта ocHoBI
лзначеноi вiдповiдно до наi(iонапы
облiку або мiжнародних стандаF
5о продажу такого об'екта; на с)
эвиробничих основних засобiв Tali
tзначеноi вiдповiдно до нацiоналы
оолlку аоо мlжнародних стандар
tродажу такого об'екта; на суму вич
або iншi полiпшення невиробни.

рiальних активiв, вiднесених до вич
lандартiв) бухгалтерського облiку i

Nь2

вирооництво,
опаjIення та
[ енергii та
цатком о до
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ганiзацiй, що
8,2019, 2020
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Вiдповiдно до статгi 138.2. По
результат до оподаткування змен
основних засобiв та/або нематерiальних
cTaTTi; на суму зчLлишковоТ BapTocTi ок
нематерiальних активiв, визначеноi з урах
разi лiквiдацii або продажу такого об'
таlабо нематерi€ulьних активiв у межах,

мi,жнародних стандартiв фiнансовоi звi
корисностi основних засобiв таlабо
вiднесених до витрат втрат вiд зменш
нематерi€ulьних активiв вiдповiдно дор-.рбухгалтерського облiку або мiжнародних
первiсноi BapTocTi придбання або виго.то
основних засобiв та/або невиробничих

активiв, ttле не бiльше суми доходу (""ру"
,,Щля ревiзii надано ,Щодатки АМ

прибуток <Iнформацiя щодо нарахованоi

наступних видiв дiяльностi як ви
енерп1.

КП <ТепJIовик) пiд час здiйснення
в тарифах було враховано рiзницю, яка

результату щодо вищевкчlзаних видlв дl

Адмiнiстративнi Еитрати
та постачаннJI тепловоi енергiТ.

<Про облiкову полiтику КП <<Те

податкового облiку> на вiдповiднi
бухгаrrтерський облiк та фiнансову звiтн
XIY, кПро комерцiйний облiк тепловоi

В.В.Забrгчук

вого кодексу

ПрtмiрнuкIФ 2

фiнансовий.УкраiЪ1

в вiдповiдно до пункту 138.3 цiеi
об'екта основних засобiв таlабс

положень цiеi cTaTTi Кодексу, у
суму дооцiнки основних засобiв

вiднесених до витрат уl{iнки
iB) бухгалтерського облiку або

ocTi; на суtvry вигiд вiд вiдновлення
iальних активiв у межах попередньо

корисностi основних засобiв або
нацiональних положень (стандартiв)

iB фiнансовоТ звiтностi; на cyl!{y
ня окремого об'екта невиробничих

матерiальних активiв та витрат на iх
iншi полiпшення, у тоtvry числi

нацiональних положень (стандартiв)

виникJIа при HapaxyBaHHi амортизацiТ
ктивiв прй обчисленнi фiнансового

i вiдповiдно до статей 138.1 та lЗ8.2

icmpai,muBHtlx вumраm: мiэtс вudамu
на оlяльнrcmь зчuслi BidHeceHtх

meruloBol eцepzll.
на вцробництво, трансцортуванця

не передбачають дiяльнiсть

стандартiв фiнансовоТ звiтностi, у разi
их засобiв або нематерi.Lпьних

), отриманоi вiд такого продажу.
податкових декJIарацiй з податку на

изацii> за перiод 201rЗ,2020 роки,
ована в скгlадi витрат, в розрiзi

трансцортуваннrI, постачання тепловоТ

ку витрат для визначення рiзницi

: на суму розраховано1 амортизац11

снюв€tло.

розподiляються вiдповiдно Haкztзy
та органiзацiю бухгалтерського i

керуючись Законами Украiни <Про
в YKpaiHi> вiд 16.07.|999 р. М996-

гii та водопостачання) вiд 22.06.2017

державний
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року, вlдповiдно до постанови НКРЕК
затвердженнrI Порядку формування
транспортування та постачання)).

Обryунmованiсmь розпоdiлу
diMbHocmi суб'€кmа zоспоdарюбання; !
вtлробнuцmва, mранспорmування, пасmа
комунслльнi послуzu., Загальновиробничi
транспортування та постачанЕя тепловоi

Iнших видiв дiяльностi, якi не
КП <Тепловик>) за перiод дослiдження не

Зага-гtьновиробничi витрати
КП <<Тепловию> пПро облiкову полi
бухгалтерського i податкового облiку>.
Украiни оПро бухгалтерський облiк
16.0|1.1999 м99б-хIY, кПро ко
водопостачання)> вiд 22.06.2017 ро*у, в
затвердження Порядку формування тариt
транспортування та постачання, послуги з
гарячоi води) вiд 24.0З.20lб М 377, (
тарифiв на теплову енергiю, ii вироб
25.06.2019 року Ng 1 174.

Вidповidнiсmь вidнесення вumраm dо
dg glt*toe ПсБО Iб <ВumраmuD,

Витрати на збут КП
враховуваIIися вiдповiдно до вuробн
mеru.tовоt енерzil.

Обryунmованiсmь вwtюченlня dо
абоненmське обслуzовування (вidповidно
колtунсlльнi послуеu> Bid 09.1].2017 ро*у,

Обlрунmованiсrпь включення
обслуеовування mа замiну вузлiв

Вiдповiдно до Закону Украiни <<

водопосТачаннrI) вiд 22.06.20|7 року Ns21
З1.05.2021 року КП <<Тепловию) отрим)

01.05,20I9 ро*у),
Гhlата за абонентське обслуговуван

враховув€Lлася.

встановлення, обслуговування та замiну
енергii. У бу.хiалтерському облiку данi
<Iншi доходи). Витрати на з€}значений
977 <<IHmi операцiйнi витрати>. Iншi

В.Забtl.гчук

витрати

<Тепловл

tM вumраm мiэtс вudамu
ty чuслi BidHeceHtх на diшbHicmb з

mеrшовоi' eHepeit mа вidповidнi
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.;.
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передбачають
iйснювало.

вiдповiдно до Наказу
ШI <<Тепловию> та органiзацiю

вiдповiднi роки керуючись Законами
фiнансову звiтнiсть в YKpaihi> вiд

йнпй оOлtк тепловоi енергii та

вiд 25.06.20|9 року
на теплову енергiю, [i
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iзованого оп€шенIuI i постачання
затвердженшI Порядку формування

, транспортуван}ш та постачаннл> вiд

,mаmmi (вumраmu на збуm> вidповidно

при визначеннi фактичних витрат
mранспорmування, посmачання

факmuчнtм вumраm плаmu за
Закону YKpaiHu кПро эtсu,mлово-

й був ввеdенuй у diю в повному обсязi

Про
9-VII у перiод з 01.01 .2О2О року по
вало доходи у виглядi BHecKiB на
rузлiв комерцiйного облiку тепловоi

)вlдно до постанов НКРЕКП пПро
на теплову енергiю, iT виробництво,

ходи облiковуються на рахунку 746
дiяльностi облiковуються на рахунку
йнi витрати не вкJIюч€tлис" доЪарифiЪ



на виробництво, транспортування та поста
до витрат дiяльностi з виробництва, тран

Обrрунmованiсmь вidнесення
iнвесmuцiйною diмьнiсmю, прu

визначення обсяry заборгованостi з рiiницi, (Копii' Розрачlнкiв факmuчнllх вumр|
вuробнuцmво, mранспорmування mа пБ,
опсlлення mа ценmршtiзованоео посmа
eHepeit mа посmачання еарячоi воdч на 20
5 мiсяцiв 202IpoKiB у ,,ЩоОаmry М 1 do doBi,

ого офiсу

й областi
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З п. п. 40, 42 Порядку проведення iнсгf
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тепловоi енергii, та не вкJIюч€lлись
ня, постачання тепловоi енергiТ.

звimноzо перiоdу, пов'жанtм зty факmuчнtм вumраm, з меmою
mарuфах.

унку фактичних витрат, з метою
в тарифах не враховувалася.

на mеrшову енереiю, у mому чuслi й.
чання, послуzu з ц,енmралiзованоzо
zарячоi воdu, посt,lачання merutoBoi
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