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Перiод угворення
заборгованостi з рiзницi в

тарифах

Фактичнi нарахування
згlдно lз

затвердженими
(всгановленими)

тарифами, Kpiпl суми
проведених

перерахункlв та

кориryвань

З l червня 2021 р. по 30
червня 2022 р.
(станом на l липня 2022 р.)

З l липня 2022 р. по 30
вересня 2022 р"
(станом на l жовтня 2022 р.\

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною
дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з ltентралiзованого

оп;Lпення та централiзованого постачання гарячоi вOди, гIосJIуги

з постачання тепловоi енергli та постачання гарячоi води. що
вироблялися, транспортув€uIися та постачЕUIися населенню

таlабо iншим пiдприемствам теплопостачання, що постачають
теплову енергlю, надають послуги з центрirлlзованого опчшення

та центрzlлiзованою постачання гарячоi води, послуги з
постачання теплово[ енергii та постачання гарячоi води

населенню)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгOваностi з рiзницi в тарифах на

З l жовтня 2022р.лоЗ1
грудня 2022р.
(станом на l сiчня 202З р.)
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щка суб' екта господарювання)

.Щодаток l
до Методики

(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l2 жовтня2022 р. JФ 1l92)

Е

рiзниця мiж

фактичними
витратами та

фактичними
нарахуваннями

(графаЗ-графа2)

унок обсягу заборгованостi з рiзншri в тарифах здiйсrпосться без урахранriя подагку на додану BapTlcTb,

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного

бюджсгу, фактично отриманих
лля фiнансування витрат, якi

безпосередньо пов'язанi з

операцiйною (основною)

дiяльнiстю суб'екта
господарювання, зокрема

витрат згlдно lз складовими

встановлених тарифiв,
понесених у розр:lхунковому
перiодi, за якиЙ визначасться

заборгованiсть з рiзницi в

тарифах
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Сума коштiв, фактично
отриманих, таlабо тих, що

пlдлягають вlдшкодуванню з

державного бюджеry за рiшення
суду у зв'язку iз заподiяною
суб'екry господарювання
шкодою через незаконнl

рiшення, дii чи бездiяльнiсть
органiв державноi влади таlабо

органlв мlсцевого

самоврядування, ix посадових i

службових осiб
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обсяг
заборгованостi з

рlзницl в

тарифах
(графа 4 -графа

5 -графа 6)
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7 533 286

о.м. сидорЕнко
(iнiцiали та прiзвице)

7
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Усього

(iнiцiа;rи та прiзвище)
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