
додаток 1
до Методики

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

розрАхунок
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

тепг]ову енергiю,  що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню
(теплову енергію, послуги з цеmра}Iізованого опалення та централiзованого постачання гарячо`і. води, послуп1 з постачання теплово.1 енергі.і. та постачання гарячо.і води, що вкроблялися, транспортувалися та постачалися населешпо та/або iшіm

підпри€мствам тегшопостачання,  що постачають теплову енергію, надаютъ послуги з централiзованого опалення та централiзованого пос-гачання гарячоі` води, послуги з постачашя тепіюво[ енергі`[ та постачаЕшя гарячоі води населенню)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В1дПОВ1дАЛЬН1СТЮ «СМ1ЛА-ТЕПЛО-2017»   41096443

(найменувашя суб'екта господарювання, код згiдно 3 €дРПОУ)

(гривень)

Перiод утворення

Фактичнi

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйно.і.дiяльностiтафiнансовихвитрат,пов'язанихзiнвестицiйноюдiяльнiстю)натепт1овуенергiю,послуги3централiзованого

Рiзниця мiж

Суми трансфертiв та фiнансово.lдопомогиздержавногобюджету,фактичноотриманихдля Сума коштiв, фактичноотриманих,та/аботих.щопiдлягаютьвiдшкодуванню 3

обсягнарахування згiдно фiнансування витрат, якi державного бюджету заопалення та центраjliзованого 11остачання гарячо.і. води, фактичними заборгованостi 3i3 затвердженими безпосередньо пов'язанi з рішення суду у зв'я3ку iз
(встановjlеними)

пост1уги з постачання тепловоі енергіі та постачання гарячоі витратами та операцiйною (Основною) дiяльнiстю 3аПОдiЯНОЮ СУб'€КТУ р1зниц1 в
3аборгованості з води,  що вироблят1ися, транспортувалися та постачалися фактичними тарифах
рі3ниці в тарифах

тарифами, крім населенню та/або iншим пiдпри€мствам теплопостачання, що нарахуваннями суб скта господарювання, 3окрема господарювання шкодою через
(графа 4 -суми проведених витрат згiдно iз складовими незаконнi рiшення` дi'і. чипостачають теплову енергiю, надають послуги з (графа 3 - графа 5 -перерахункiв та встановjlених тарифiв, понесених у бездiяльнiсть органiвцентралiзованого опалення та централiзованого постачаннягарячо.і.води,послугизпостачаннятеплово.і.енергi.і.тапостачаннягарячо.і.водинаселенню) графа 2) графа 6)коригувань розрахунковому перiодi, за якийвизначастьсязаборгованiстьзрi3ницiвтаDифах державно.і. влади та/або органiвмiсцевогосамоврядування,.і.хпосадовихіслvжбовихосiб
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додатоI( 2
го Методики

(в редакціI пttстаііови Кабiнету Мiнiстрів Украіни
вш  l 2 `л{овтня 2022 р. №  1192)

розрАхунок
обсяцr заборгованостi з рiзницi в тарифах на

теплову енергiю, що вироблят1ася, транспортувалася та  постачалася установам та органiзацiям, що

фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв
(те"ов}' €нерпю` послуги з цеггграл1зованого опаL]IешIя та ценграл1зованого постачання гарячоТ води. пос]1уги з постачання теплово1" енерг11 та постачання гарячоt води`  що вкроблялися, транспортувалися та  постачалися установам та орган1защям.

шо фінансуютъся з держвного та/або місцевих бюджетiв, та/або іIшим пнтірисмствам теплопостачання, що постачаютъ теплову енергію, надають посл}'ги 3 uентраjтізованого опалення та централізованого 1юстачання гарячоі воти  послуги з
ПОСТаЧаНш тепловоt енсРГ1] Та ПОСТаЧання гарячоI води vстаIIОваМ Та оllганi3аIIi". шо d)iшlНС`rЮться 3 пеDжавного та/абО МiСIIевихх бюпжетiв)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В1дПОВ1дАЛЬН1СТЮ «СМ1ЛА-ТЕПЛО-2017»_41096443
(найменування суб`€кта господарювашя, код 3гiдно з €дРПОУ)

П ерIо,і утворешш

Фа-m

Фактичнi витрати (з урахуванням витратінвестищйно.і.дія7Iьностiтафінансовихвитрат`пов'язанихзiнвестиційноюдіяльнiстю)натепловуенергію,послуги3централi3ованоI-оопалеш1ятацентралiзованогопостачашя

Рiзнщя мiж фаЕгпIчшzми

Суми трансфертiв та фiнансовоі+допомогиздержавногобюджету`фzггичниманихя Суъtа коппiв, факгично отримаш1х,та/аботих,щопідлягаютъ

нарахуваЁЗГ1дНОiЗзатверджеЁи(встановленими) гарячо.1 вод1ц послуги з постаtіання тепловоIенергi.і.тапостачаннягарячо.іводи,щовироблялися,транспортуваjіисятапостачалися
а          о отр               дJ]фiнансуваннявитрат`як]безпосерещп]огюв`язані3Операщйною(основною)дiяj]ьшсітосуб'€кгагосподарювашя,зокремавитратзгiдноізскладовиліивстановлешжтарифiв.понесених}J вiдшкодувашпо з державнсtго

обсяIзаборгованостI збюдже.гу за рішення суду у зв язвgr іззаподiяноюсуб'екту

забор,гованості з тарифами, крiмсумипроведеЕш установам та ор1анізаціям, що фінансуються 3 витратами та   акгичг"и го сподарювання шкодою через різщ втари  ах
рі]"цi в тарифах державного та/або мiсцевих бюджетiв та/абоiшимпідприемствамтсплогюстачання,що нарахуваннями (графа 3 -графа 2) незаконнi рiшення. дil чибездiяльністъорганівдержавноiвта/бганiвмiсевого (1рафа 4 -графа 5  -графа6)

перерахушсiв такоригувагъ постачаютъ теплову енергLю. надають посгIуги зцентралiзованогоопаленнятацеfттралiзованогопостачаш1ягарячо.1води.послуги3постачашятеплово.і.енергі.[тапостачаннягарячо-і.водиустановамтаорганiзаціям,щофiнансуютьсяздеожавногота/абомiсцевихбюджетiв
розрахунковоьту  перiОдi, 3а якийвизнача€ться3аборговашсть3рiзшIщвтарифах

лади      а  оор                цсамоврядувашя,.1хпосадових iСЛУЖбОВЕЖОСiб
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Примiтка. Розрахунок обсщузаборгованості з рiзншd в тарифах здiйсшоеться без урахувашя податку на додану вар   сть.

(гривень)


