
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

тепловv енергiю, послуги з чентIэалiзовано_гQш.рлечня що вироблялися, транспортvвалися та постачаJт.ися ч.аселенгю_ ..,.,..      _.
(тепЛОВу енергiЮ, пОСлуГИ З центРалiЗОванОгО ОПалення та цешралiЗОваного пОСтачання Гарячо.1. води, послуги З постачання теплОвО.1. енерг11 та постачання гарячО1 води,

що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприемствам теплопостачаны,  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, населенню)

Комунальне пiдприсмство «Звенигородське пiдприемство теплових мереж» Звенигородсько.і. мiсько.і. ради. код о20.8.27.Ц
(найменування суб'€кта господарювання, код згiдно з €дРПОУ)

(гривень)

Перiод утворення

Фактичнiнарахування

Фактичнi витрати

Рiзниця мiж

Суми трансфертiв  та Сума коштiв, фактичноотриманихта/аботих,

обсяг

(з урахуванням витрат iнвестицiйно.і. фiнансово.і. допомоги з
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних державного бюджету,

з iнвестицiйною дiяльнiстю) на те1тлову фактично отриманих для
що підлягаютьвiдшкодуванню здержавногобюджету за,

енергiю, послуги з централiзованого фiнансування витрат,  якi
опалення та централізованого постачання безпосередньо пов'язані з заборгованостi зЗГ1дНО 1З гарячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. фактичними операцiйною (основною) рішення суду у зв язку із,

затвердженими енергi.і. та постачання гарячо.і. води,  що витратами тафактичними дiяльнiстю суб'€кга
заподіяною суб €кту р1зниц1 в

заборгованостi з (встановленими) вироблялися, транспортувалися та господарювання, зокрема господарювання шкодоюння тарифах4фа

різниці в тарифах тарифами,  крім постачаjтися населенню та/або іншим нарахуваншми витрат, згiдно iз через незаконні ріше      ,дi.і.чибездiяльнiсть (11)афа    -гра5-
суми проведених підпри€мствам теплопостачання, що (Графа 3 - графа 2) складовими встановлених органiв державно.і. владита/абоорганiвмiсцевогосамоврядування,.і.хпосадовихiслужбовихосiб 1рафа 6)перерахункiв та постачають теплову енергiю, надають тарифiв, понесених у

коригувань послуги з централізованого опалення та розрахунковому перiодi,
центраjliзованого постачання гарячо.і. води, за який визнача€ться
послуги з постачання теплово.і. енергi.і. та заборгованiсть з рiзницi в

постачання гарячо.і. води населенню) тарифах
1 2 3 4 5 6 7

З 1червня 2021р. по30червня2022р.(станомна1липня2022р.)

14593062 18912531 43 19469 0 0 4319469

Всього:                              14593062                                                  18912531 4319469 0 0 4319469

J„                                                                                 усього 4319469

(посада кеЁ=нРи:аК=уОбРскта господарюваны)                                             Ф$ %$ф© С`-Р#йеЁ т®п                                      :].н=ц.i==:аа=р=з:ище)

LО:О(ВуНрИ:Lб:::вШн:::L)  «#г  #іФ##   2Qй                              ЁЁ*Ё+Ё~        *:ЁЁ8й                    =іНЕЦ1=VИРТ::РlЗВИЩе)
Примiтка. Розрахунок обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйсню     й-;.:%fАщр± ва    Ь/податку на додану вартість.
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