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РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниців тарифах на

о вироблялися, транспо
ня гарячої води, послуги з поста

установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджстів, та/або іншим підприємствам
централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у

чання теплової енергії та постачання гарячої води. що вироблялися, транспортувалися та постачалися

ртувалися та постачалися установамта організаціям, що фінансуються з державного та/або

Додаток2
до Методики

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. М» І 192)

місцевих бюджетів
теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та

та оргі
ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ", 40603432

(найменування суб'єкта господарювання, код згідноз ЄДРПОУ)

(гривень)

ізмощо фі бюджетів)

Фактичні
нарахування згідно

Фактичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної діяльності та фінансових
витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з

централізованого опаленнята централізованого постачання гарячої води, послуги з

Суми трансфертів та фінансової допомоги З
державного бюджету, фактично отриманих

Сума коштів, фактично отриманих,
та/або тих, що підлягають

- для фінансування витрат, які безпосередньо відшкодуванню з державного бюджету ендой

5 і З Різниця між фактичними
3 з і З

В 5 . заборгова-
із затвердженими постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, пов'язані з операційною (основною) за рішення судуу зв'язку із заподіяною явО є

Період утворення заборгованості (встановленими) транспортувалися та постачалися установамта організаціям, що фінансуються з енаратамина діяльністю суб'єкта господарювання, суб'єкту господарювання шкодою
ногам а різниціз різниці в тарифах тарифами, крім державного та/або місцевих бюджетів та/або іншим підприємствам теплопостачання,

Всні зокрема витрат згідно із складовими через незаконні рішення, дії чи оосуми проведених|що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опаленнята снів З стрифа 7) встановлених тарифів, понесоних у бездіяльність органів державної лада чок.
перерахунків та|централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та розрахунковому періоді, за який та/або органів місцевогокоригувань постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуютьсяз державного визначається заборгованістьз різниці в самоврядування, їх посадовихі -трафа6)та/або місцевих бюджетів

тарифах службових осіб
1 2.

3
4 5 6 їй

З 1 липня 2022 р. по 30 вересня
2022 р. 529 561,59

1. 205 090,74 675 529,15 0,00 0,00 675 529,15
(станом на І жовтня 2022 р.)

Усього

Директор
Любас В.Ясади керівника суб'єкта господарювання)

(ніціали та прізвище)

МагдюкЛ.А.
(ініціали та прізвище)


