
додаток 1
до Мстодики

(в редакцi.і. постанови  Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд   12 жовтня 2022р. №] 192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

тепловV енет)гiю. послуги з постачання теплово.1. енергi.I.. що вит)Облялися, транспортVвалися та постачаJIися населенню.
(теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячо.і-води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води, що

вироблялися, транспортувалися, та постачалися насеjіенню та/або iншим пiдпри€мствам теплопостачання, що постачають теплову енергiю, надають послуги з централiзованого
опалення та централi3ованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води, населенню)

ЕОмунальне пiдпl.исмство «Смiлакомунте_Iщоенерго» 3364§_З±2
(найменування суб'€кта господарювання, код згiдно з €дРПОУ)

(гривень)
Перiод                        Фактичнi Фактичнi витрати (з урахуванням витрат Рiзниця мiж Суми трансфертiв та фiнансово.і. Сума коштiв, фактично •   обсяг

}rтвореIіня нарахування згiдно iнвестицiйно.і. дiяльностi та фiпансових витрат. фактич1іими допомоі`и з державного отриманих та/або тих, що заборговапо
заборговапостi з i3 затверджсним нов'язаних з iнвсстицiйною дiяjіыіiстю) на витратами та бюджету, фактично отриманих піллягають відшкодуванню з сті  з різниці

рiзницi  в (встановленими) теплову енергiю. пос.іуги з центраjіiзованого фактичними д.ія фiнансуваIшя витрат` якi державного бюджсту за в тарифах

тарифах1 тарифами. крiм опаjіення та централiзованого постачання гарячо.і. нарахуваннями безпосерелньо IIов'язанi з рil[Iення  суду у зв'язку із (графа 4 -
суми провелених води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та (графа 3 -графа операцiйною (основною) заподіяною суб'скт}' графа 5 -

псрсрах}Jнкiв і`а постачання гарячо.і. води, що виробля.іися, 2) дiяjіьнiстю суб'скта господарювання шкодою графа 6)

коригувань транспортувалися та ііостачалися  населенню господарювання, зокрема через незаконш рішення` ді1

та/або iншим пiдприс`мствам теплопостачання. що витрат згiдно i3 с1{.іадовими чи бездiяльнiсть органів

постачають теплову енергiю, надають 1іослуги з встановлсних тарифiв, дсржавно.і. влади  та / або

цсптраjіiзованого опалення та цсіітралiзованоі`о понесених }; розрахунковому органів самоврядування, m
постачання гарячо.і. во,тіи. ііос.іуги з постачання перiодi, за який визнача€ться посадових і   сл}і'жбових осіб

тсплово.і. €нергi.і. та постачання гарячо.і. води
'3аборгованiсть з рiзницi  в
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додаток 2
до Методики

(в редакцi.і. постанови   Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд   12 жовтня 2022р. №1192)

розрАхунок
обсягу заборгованостi  з рiзницi в тарифах на

теплову енергiю, посjlуги з постачання теплово.1. енергi.l., що вироблялися, транспортувалися та поСтачалися

т=т±:::::::::::::=g:::::::::::::=:::±:::::::=:::::=:Е=::::::=:::::=:::::::::=:;;:::-
вироблялися. транспортуваjтися, та постачалися установам та органiзацiям, що фiнансусться 3 державного та/або мiсцевих бюджетiв та/або iншим пiдпри€мствам

теплопостачання, [цо постачають теплову енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та ценііэалiзованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і.
енергi.і. та постачання гарячо.і. води установам та органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв)

КОмvнальне пiдпDисмство «Смiлакомунтеплоенеltго» 33648З±L
господарювання, код згiдно з €дРПОУ)суб'скта(найменування

(гривень)об
]д vтворення ФактичIIi Фактичнi витрати (з урахуванням витрат Рi3НИЦЯ  М1Ж Суми трансфертів та фінансово1 Сума коштів, факі ично сягзаборговано

ргованостi з нарахування 3гiдно iнвестицiйно.і. дiяльностi та фiнансових витрат, фактичними допомоги з державного отриманих тЫабо тих, що

щi  в тарифах       1) i3 затвер,`іжсним пов'язаних з iнв€стицiйною дiя.іыIiстю) на витратами та бюджсту. фактично отриманих підjіягають відшкодувапню з сті  з різниці

(встанов.іі`ними) теплову енергiю. ііослуги 'з централiзованого фактичними дjія фiнансування  витрат` яI{i держав1юго бюджсту за в тарифах

тарифами. крiм Опалення та цен'гралiзованого постачання 1`арячо.і. нарахуваннями безпосереді1ьо  пов'язаіIi  з рiшенIIя сулу у зв'язку із, (графа 4 -

сvми проведених води, послуги з постачання тсплово.і. енергi.і. та (графа 3 -графа операцiйIюю (основ1юю) заподіяною суб скту графа э  -

ііерерах.\;нкiвта Iіостачання   гарячо.і. води. що виробjіялися. 2) дiялы]iстю суб'скта і`осподарювання шкодою графа 6)

кориг}r'вань трапспортуваjіися та 11Остачалися установам та господарювання. зокрема через незаконш рі[1іення, діі

Органiзацiя\1.що фiнапсуються г3 дег|жавно1`о витрат 3гiдно iз складовими чи бездіялшість орі`ашв

та/або мiсцевих бюджетiв  тzv' або iшпим встанов,іених тарифiв, державно.і. влади  та / або

пiдпри€мствам тенjіопостачанIія` 1що пос'1 ачають попесених }J розрахунковому органів самоврядувапня.  іх\-

теплову снергiю. надають посjі}ти з перiо,тіi.  '3а який  визііача€`ться посадових і  службових осю

центраjіiзованого опа.іення та централiзованого заборгованiсть з різниці  в

постачаішя  гарячо.і. води },'становам таорганiзацiям`щофiнансуються3державного та/абомiсцевихбюлжетiв313192224 тарифах
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додаток 4
до Методики

(в редакцi.і. постанови  Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд   12 жовтня 2022р. №1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

теплову енергiю, послуги з постачання теплово.і. енергi.і., що вироблялися, тl]анспортувалися та постачалися iншим споживачам
(теплову енергiю, послуги з централjзованого опаjіення та централiзованого постачання гарячо.і. води, посjіуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води, що

вироблялися, транспортувалися, та постачалися iншим споживачам та/або iншим пiдпри€мствам теплопостачання, що постачають теплову енергiю, надають послуги з
централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води iншим споживачам (крiм населення,
установ та органiзацiй, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв, релihйних органiзацiй та/або iнших пiдпри€мств теплопостачання, що постачають теплову

енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.]. енергi.і. та постачання гарячо.і. води
населенню, установам та органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв, релiгiйним органiзацiям)

Комунальне пiдприсмство «Смiлакомунтеплоенерго» 33648312
(найменування суб'€кта господарювання, код згiдно з €дРПОУ)  .

(гривень)
Перiод },творення Фактичнi Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйно.і. дiялыIостi та Рi3НИЦЯ  МiЖ Суми трансфертiв та Сума коштiв. фактично обсяг
заборгованостi з парахува1шя фillапсових витрат, пов.я'3аних .3 iнвсстицiйною дiяльнiстю) на теплову фактич11ими фiнансово.і. допомоги отриманих та/або тих. '3аборгованос

рiзницi  в тарифахlI згiдно iз енергiю. послуги з цен'іраjli3ованого опаjіення та централiзованого витратами та з державного що пiдлягають тi  з рiзницi  в
затвердженим постачання гарячо.і. води,1іос,іуі`и з постачання теплово.і. енергi.і. та фактичними бюджет}і, фактично вiдшкодуванню 3 тарифах

(встанов,існими постачання гарячо.і. води, що вироблялися. транспортувалися та постачалися нарахуванням отриманих для гіержаішо1`о бюджету за (графа 4 -
) тарифами, за iншим споживачам  та/або iнши+\,I пiдприt`\іствам теплопостачання, що и (графа з - фiнансування витрат` рiшення  суду },.  з1з'язку

`рафа 5 -

винятком с}''ми постачають теш1ову енергiю, на,г]`ають посл}ти з центраjіiзованого опаjіення графа 2) якi безпосередньо i3 заподiяною суб'ск-ту графа 6)
проведених та централiзованого постачання гарячо.і. во,'[и. посл}іги 3 пос'т`ачашія тепjіово.і. пов'язанi '3 господарювання

нерерахункiв  і'а еIіергi.і. гі`а постачання гарячо.і. води iншим споживачам (крiм насе,іення. операцiйною шкодою через
коригувань .Vстанов та органiзацiй, що фiнансуються '3 держ.авного та/або мiсцевих (основною) незаконнi рiшення` дi.і.

бюджетiв. релiгiйпих органiзацiй  та/або iішіих пiдіIри€мств дiяjгlьнiстю суб'€к`га чи бсздiяльнiсть органiв
теплопостачання,1ііо посг1ачаю'1 ь теIIjlону еIіерI`iю.  на,тіаю'1 ь 11ос,1уги  з - господарювання, державно.і. влади  та /

центраjіi'3ованого опаjіення та центра.тIiзованого постачання  гарячо.і. води` зокрема витрат г3гiдію або орI`анiв
посл.\ти з постачання тегі.іово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води iз складовими самоврядування, .і.х

населснню, }'станова\,і та органiзацiям. що фiнансуються з державного  га ;` встановлених посадових i  сл}іжбових
або мiсцевих бюджетiв. релiгiйн" органi3ацiям) тарифiв. понессних }іро'3рахунковомуперiодi,заякийвиг3начас`тьсязаборгованiсть'3рiзницiвтарифах осiб
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