
додаток 1
до Методики

(в редакцil постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни
вiд 12 жовтня 2022 р. № 1192)

розрАхунок
обся1у заборгованостi з рiзницi в тарифах на

тепловV енеDгiю. послVги з IIентDалiзованого опалення
(теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та центЬалiзо-ваного поЬтачання fарячо.і. води, послуги з постачання теплово1 енергil. та постачання гарячоr води,

що вироблялися, транспортувалися та постачалися населеншо та/або iншим пiдприсмствам теплопостачання, що постачають те1шову енергiю, надають послуги з
централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. енергil та постачання гарячо.і. води, населенн1о)

УКП «УманьтеплокомvненеDго»   02082675
(найменування суб' €кта господаjюванЁIя, код згiдно з СдРПОУ)

перiод
утворення
заборгован

остi з
рiзницi в
тарифах

Фактичнi
нарахування згiдно
i3 затвердженими
(встановленими)
тарифами, крiм
суми проведени
перерахункiв та

коригувань

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

централiзованого опалення та ценIралiзованого постачання гарячо.і. води,
послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо.і. води, що

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим
пiдпри€мствам теплопостачання,  що постачають теплову енергiю, надають

послуги з центраjliзованого опалення та централiзованого постачання
гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та постачання гарячо1

води населенню

Рiзниця мiж
фактичн"и
витратами та
фашичними

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та
фiНаНСОВО.1. дОПОМОГИ З
державного бюджегу,

факгично отриманих для
фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з
операцiйною (основною)

дiяльнiстю суб' свта
господарювання, зокрема

витрат, згiдно iз
складовими

встановлених тарифiв,
понесенш у

розрахунковому перiодi,
за який визначаегься

заборгованiсть з рiзницi в

Сума коштiв, факгично
отрI"аних та/або ти, що

пiдлягають
вiдшкодуванню з

державного бюджку 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, .fх
посадови i службових

осiб

Обсяг заборгованос
з рiзницi в тарифа2
(1рафа 4 - графа 5 .

1рафа 6)

З О1 червня
2021 рокупо
30 червня

2022 року
(станом на
о1 липня

108 273 916 155 692 737 47 418  821 47 418  821

усього 47 418  821

дIюектоD УКП «УманьтеплокомVненеDго»-                       ~гг   ---,-` .--- г`-`    ,`--_ ' скта господарювання)

(пiдпис)

заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйсню€ться без урахування податку на додану вартiсть.

юDiй гуртовЕнко


