
додаток 1
до Методики
(в редакцi.і. постанови Кабiнету Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд  12 жовтня 2022 р. NQ  1192)

розрАхунок
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

теплову енергiю та послуги з централiзованого опалення що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,
(тепЛОву енергiю, посЛуги З централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячо.1. води, послуги з постачання теПлОво.1. енергi.1. та постачання гарячо.1. води, щО

вироблялися, транспортувалися та постачалися населеншо та/або iншим пiдпри€мствам те1шопостачання,  що постачають теп]1Ову енергiю, надають послуги з централiзованого
ОпаленНЯ Та центРалiзоваНОго постачання гарячо.1. води, посЛуги з постачання теплово.1. енергi.1. та постачання гаряЧО.1. води населеншо)

ТОВ "СМ1ЛАЕ1ШРГОПРОМТРАНС" , 33931257
(найменування суб'€кта господарювання, код згiдно з СдРПОУ)

гривень)

ПерiОд угворення

Фа"чнi
Факгичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйнЬ'і.

Рiзниця мiж

Суми трансфертiв та фiнансовоl. Сума коштiв, факгично отриманих,

обсяг
діяльностi та фiнансових вигграт, пов 'язаних з iнвестицiйною допомоги з державного бюдже'1у, та/або тих, що пiдлягають

нарахування згiшо діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого фактично отриманш[ для фiнансування вiдшкодуванню з державного
i3 затвердщеними опат1ення та централізованого постачання гарячоі води,послугизпостачаннятеплово.і.енергi.і.тапостачаннягарячо.і.

фак"чними витрат, які безпосередньо пов'язанi зоперацiйною(основною)дiяльнiс'Iю бюджету за рiшення суду у зв'язкуi3заподiяноюсб'€ заборгованостiзiзнiв

заборгованостi з (встановленими)"рифами,крiм води,  що вироблялися, транспортувалися та постачалися витратами тафак"чними суб' €кга господарювання, зокрема
уктугосподарюваш1яшкодоючерез рицтарифах

різниці в тарифах суми проведених населенню та/або іншим підпри€мствам теплопостачання, що нарахуваннями витрат згiдно iз складовими незаконнi рiшення, дi.і. чи (1рафа 4 -
перерахункiв та постачаютъ те11лову енергію, надають послуги з

(графа З - 1рафа 2)
встановлених тарифів, понесених у бездiяльнiсть органiв державно.і. 1рафа 5 -

кори1увань центрат11зованого опалення та цешрал1зованого постачання розрахунковому перiодi, за який влади та/або органiв мiсцевого 11)афа 6)
гарячоі води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та визначае'1ъся заборгованiсть з рiзницi в самоврядування, .і.х посадових i

постачання гарячо.і. води населенню) тари   ах СЛУЖбОВИХ ОСiб
1 2 3 4 5 6 7

З 1 червня2021р.по 30червня2022р.(станомна1липня2022р.)

12414309 19953727 7539418 0 0 7539418

усього _ддЁiЁ309 19953727 7539418 0 0 7539418
#.`.....-..`.:,t.?i???'''...f'...    .Фг(€ш=нрЁ1вччi:::`_с=

В.Ф.Пилипiв_zйЁ:;':ЁЁЁЁ:р:и:;:н:иЁт;_р.

Примiтка. Ро    '                 сягу заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйснюеться без урахування податку на додану вартiсть.



додаток 2
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

теплову енергiю та послуги з централiзованого опалення що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та органiзацiям, що
фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв,

(тепловуенергiю,послуги;центраiiзованогоопал-еннятацентратIiзованогопостачаннягарячо.і.води,послугизпостачаннятеплово.і.ене.ргi.і.тапостачаннягарячо.і.води,щовироблялися,
транспортувалися та постачалися установам та органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв та/або iншим підприсмстзрм теплопостачання, то постачають

теплову енергiю, надаюгь послуги з центраjliзованого опалення та центраjliзованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання тепловоі енергіі та постачання гарячоі води установам
та органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМ1ЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС", 33931257
(найменування суб'€кта господарювання, код згiдно з €дРПОУ)

перiод
утворення

заборгованос
тi з рiзницi в

тарифах

Фактичнi
нарахування

згiдно i3
затвердженими
(встановленим
и) тарифами,

крiм суми
провсдених

перерахункiв
та коригувань

Фактшнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйно.і.
дiяльностi " фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною
дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з централiзованого

опаjlення та централiзованого пос'1ачання гарячо.і. води, послуги
з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися установам та
органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих
бюд)кетiв 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 установам та оргшiзацiям, що
фi нансуються з державного та/або мiсцевих бюдркетiв

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансово.і.
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих для фiнансування
витрат, якi безпосередньо пов'язанi з
операцiйною (основною) дiяльнiстю
суб'€кта господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв, понесених у
розрахунковому  перiодi, за який

визначанься заборгованiсть з рiзницi в
тарифах

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

пiдлягають вiдшкодуванню з
державного бюджету за рiшення

суду у зв'язку i3 заподiяною
суб ' €кту господарювання
шкодою через незаконнi

рiшення, дi.і. чи бездiяльнiсть
органiв державно.і. влади та/або

органiв мiсцевого
самоврядування, .і.х посадових i

службових осiб

обсяг
заборгова-

ностi з
рiзницi в
тарифах

(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

З  1  червня
2021 р. по 30
червня 2022 р
(станом на  1

лигіня 2022 8416886 10321420 1904534

усього 8416886 10321420 1904534

В.Ф.Пилипiв
(iнiцiали та прiзвище)

О.В.Скрипник
Zi=iцiалитапрiзвищеТ


