
додатоh, 2
.1О МеТОдИкн

(в редакцiі постанови Кабінеіт  МiнIсірIв ` кііаі"
вiд  12 `жовтня  2022  р   №  I  192)

розрАхунок
обсягу 3аборгованостi з рi3ниui в тарифах на

виробництво тепjтово.].
(тепjlову енеРПЮ, послуm з ценll)ал|3t`в.1нl)го опаЛеННЯ Та централi3ованого пОСТаЧаШЯ ГаРЯЧО.1. води` посл}'ги з постачання теп.тово1 еНерг|.|та посггачання гарячо1 води`   що виробля}іися, транспорі} вiі_іи.я та  постачалися установам  та організаціям,

що фінансуються з державного та а(->`t `псцевих бюджетiв, та/або iншим пiдприсмствам тепт1опостачання. що поста`іаютъ теплову` снсргiю, надаютъ послуm з центраjтiзованого опалення та цеігтрёііі і`jваного постачашя гарячо.і. води` послуm з
постачання теплово.1. еНеРГii Та ПОСТаЧаННЯ ГаРячо| води установам  та органiзаЦ|Ям` ЩО фiНаНсуються 3 державного та/абО мiСЦеВИХ бЮдЖеТ1в )

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIдПОВIдАJIЬНIСТЮ «ЧИГИРИН-ТЕПЛО»_40489720
(найменування суб'€1сга господаріовання. код 3гідно з €дРПОУ)

Пер iод утворення

lФактичні

Фактичні витрати (з урахуванням витратінвестишйно'і.діяльностітафiнансовихвитрат,пов'язанихзiнвестиційноюдіяльнiстю)натепловуенергiю,послугизцентра]Iiзованою

Рi3нЕщя між фаIсгичними

Суми трансфертів та фiнансово`і Сума коштiв, фактично отри`іаних,

обсяг

Опалення та центраjшзованого постачання доI1Омоги з державного оюджету, та/або тих` що пiдлягають
нарахування гарячоі води. послуги з постачаішя тепловоі фактично отрЕ"аних для вiшIкощrванню 3 державнtіго

згiдно i3 енергіі. та постачання т.арячо.і. води, що фLнансув ання витрат, які бюджету за рiшення суд\' }  3в.язку
затверджени`Iи в ир о блялися , тр анс портуваг1ися та постачапися безпосередньо пов язані з i3 заподіяною сv6. сьm заборгованості з

3аборгованосп з встановjіеними) установам та оргаш3ащям, що    інансуються з витратами та фактичгmми    2
операціиною  основною  шягп,ністю господарювання шкодою чсре3 рiзнщ в тарифах4с-тарифами, крім державного та/або мiсцевіDt бюджетів та/або суб. €Iста господарюваш1я, зокрема

різшцI в тарифах с}'ми iншим пiдприемсmам теплопостачання.  1цо нарахуваннями (графа З -графа    ) виIрат згiдно iз складовIпіи незаконні рішення, аіі  іибездiяльністьорганівдержавноі' (графа    -1рафа-графа6)

провецсі"х ііостачають теплову енергію, надають послуги встановленm[ тарифів, понесених у влади та/або органів мiс`щ:вого
перерах},'нк]в та з централізованого опалення та розрахунковому  періоді, за якии самоврядувашя, іх посадових i

кори1увань централіз ованого постачання гарячоі води, ви3начасгься заборговашстъ з
СJУЖбОВИХ  ОС1б

посjіуги з постачання теплово.і. енергil. та-``_```_`--```````:`:--````та/абомiсцевихбюджетiв рiзt- в "рифах
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пр-iтка. 5=рахунЬк\66;ЯIзгL?`9`бjрщрвФ:юбтЗ`з.йп7іЬвтарифахздiйсшосIъсябезурахувашяподаткунадоданувартiсть.

(гривень)


