Додаток 1
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________________
(посадова особа ліцензіата)

___________________ № ________

__________________________________
(підпис)

(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
_____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

_____________________________________
(посадова особа)

_____________________________________
(підпис)
(П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 20__ – 20__ роки

Додаток 2
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

ЗАТВЕРДЖЕНО
СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

__________________________________
(посадова особа ліцензіата)

__________________________________
(підпис)

___________________ № ________

(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
_____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

_____________________________________
(посадова особа)

_____________________________________
(підпис)
(П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 12 місяців з ________________ 20__ року

Додаток 3
до Порядку формування та схвалення інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері
перероблення побутових відходів

Зміст інвестиційної програми
1._________________________________________________________________________ ______ с.
2._________________________________________________________________________ ______ с.
3._________________________________________________________________________ ______ с.
4._________________________________________________________________________ ______ с.
5._________________________________________________________________________ ______ с.

Додаток 4
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

Інформаційна картка суб’єкта господарювання до інвестиційної програми
станом на «__»_______ 20__ року
_______________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Найменування суб’єкта господарювання
Рік заснування
Форма власності
Місце знаходження
Код за ЄДРПОУ
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб’єкта господарювання, посада
Тел., факс, e-mail
Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі)
Статутний капітал суб’єкта господарювання, тис. грн
Початкова балансова вартість активів по підприємству, усього, тис. грн
Початкова балансова вартість активів, пов’язаних із переробленням побутових відходів,
тис. грн
Залишкова балансова вартість активів по підприємству на кінець звітного 20__ року, усього,
тис. грн
Залишкова балансова вартість активів, пов’язаних із переробленням побутових відходів, на
кінець звітного 20__ року, усього, тис. грн
Амортизаційні відрахування за останній звітний 20__ рік за даними бухгалтерського обліку,
тис. грн
Амортизаційні відрахування за останній звітний 20__ рік за даними податкового обліку,
тис. грн
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми
Строки реалізації інвестиційної програми
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться
ліцензіат
Головні етапи реалізації інвестиційної програми

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
власні кошти
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій)
Нове будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Технічне переоснащення
Придбання основних засобів виробничого призначення
Повернення позичкових та інших залучених коштів
Інші заходи

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість
Внутрішня норма дохідності
Дисконтований період окупності
Індекс прибутковості
Керівник підприємства
______________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів
ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________________________
(посадова особа ліцензіата)

_________________________________________
(підпис)

(П.І.Б.)

"____"_______________ 20____ року
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__– 20___ роки

з урахуванням:
загальна
сума

1

2

3

4

інші залучені кошти, з них:

аморти
заційні
відраху
вання

виробничі
інвестиції з
прибутку

позичкові
кошти

5

6

7

підлягають
поверненню

не
підлягають
поверненню

8

9

бюджетні
кошти (не
підлягають
поверненню)
10

НОВЕ БУДІВНИЦТВО

1
1.1
1.2
Усього за розділом 1

РЕКОНСТРУКЦІЯ

2
2.1
2.2
Усього за розділом 2
3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

3.1
3.2
Усього за розділом 3
4

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

4.1
4.2
Усього за розділом 4

прогнозний період

господарський
(вартість
матеріальних
ресурсів)

підрядний

11

12

плановий
період
плановий плановий
період + 1 період + n*
13

14

15

Економічний ефект (тис. грн)***

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Економія фонду заробітної плати (тис.
грн на прогнозний період)

Найменування заходів (пооб'єктно)

Графік здійснення заходів та
використання коштів на плановий та
прогнозний періоди, тис. грн (без
ПДВ)

Економія паливно-енергетичних
ресурсів (кВт·год тощо у прогнозний
період)

№ з/п

За способом виконання, тис. грн
(без ПДВ)

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами
фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців)**

________________________________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

16

17

18

19

20

Продовження додатка 5

2
5
5.1
5.2

ПРИДБАВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Усього за розділом 5
6

ІНШІ ЗАХОДИ

6.1
6.2
Усього за розділом 6
Усього за розділами 1 ̶ 6
7

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ

7.1

Зарахування коштів

7.1.1
7.2

Відсотки на зарахований капітал

7.2.1
Усього за розділом 7
Усього за розділами 1 ̶ 7
ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, ВИКОРИСТАНИХ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

8
8.1

Погашення тіла кредиту

8.1.1
8.1.2
……
Усього за підпунктом 8.1
8.2

Відсотки за користування кредитними коштами

8.2.1
8.2.2
Усього за підпунктом 8.2
8.3

Виплати за договорами фінансової оренди

8.3.1
8.3.2
Усього за підпунктом 8.3
8.4

Відсотки за договорами фінансової оренди

8.4.1
8.4.2
Усього за підпунктом 8.4

Продовження додатка 5

3
8.5

Повернення інших залучених коштів

8.5.1
8.5.2
Усього запідпунктом 8.5
Усього за розділом 8
Усього за інвестиційною програмою
Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 6

до Порядку формування та схвалення інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення
побутових відходів
ЗАТВЕРДЖЕНО
_______________________________________
(посадова особа ліцензіата)

_______________________________________
(підпис)

(П.І.Б.)

"______"___________________20_____року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання річної інвестиційної програми на 12 місяців ____________ року

1

2

3

4

аморти
заційні
відраху
вання

виробничі
інвестиції з
прибутку

5

6

7

8

9

10

11

12

НОВЕ БУДІВНИЦТВО

1
1.1
Усього за розділом 1

РЕКОНСТРУКЦІЯ

2
2.1
2.2
Усього за розділом 2

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

3
3.1
3.2
Усього за розділом 3

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

4
4.1
4.2

Усього за розділом 4
5

ПРИДБАВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5.1
5.2
Усього за розділом 5
ІНШІ ЗАХОДИ

6
6.1
6.2
Усього за розділом 6
Усього за розділами 1 ̶ 6
7
7.1
7.1.1

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
Зарахування коштів

13

14

підряд
ний

І кв.

15

16

ІІ кв. ІІІ кв.

17

18

ІV кв.

19

20

21

22

23

Економічний ефект (тис. грн)**

загальна
сума

Економія фонду заробітної плати,
(тис. грн/рік)

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кошти, що
враховуються у
структурі
тарифів (гр.5 +
господарський
гр.6. + гр. 11 +
(вартість
гр. 12), тис. грн
матеріальних
(без ПДВ)
ресурсів)

Графік здійснення заходів та
використання коштів на
плановий період, тис. грн (без
ПДВ)

Економія паливно-енергетичних ресурсів
( кВт·год/рік тощо)

№ з/п

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Сума
позичкових
Сума інших
з урахуванням:
коштів та
залучених
отримані у
отримані у
коштів, що
інші залучені кошти, отримані відсотків за їх
плановому
плановому
використання,
підлягає
у плановому періоді, з них:
періоді
періоді
що підлягає
поверненню у
позичкові
бюджетні
поверненню у
плановому
кошти
кошти, що не
плановому
періоді, тис. грн
фінансових
підлягають
що
що не
періоді, тис. грн
(без ПДВ)
установ, що
поверненню
підлягають
підлягають
(без ПДВ)
підлягають
поверненню
поверненню
поверненню

За способом виконання,
тис. грн (без ПДВ)

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами
фінансування, тис. грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців)*

________________________________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

24

2
7.2
7.2.1

Відсотки на зарахований капітал
Усього за розділом 7
Усього за розділами 1 ̶ 7
ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, ВИКОРИСТАНИХ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Погашення тіла кредиту

8
8.1
8.1.1
8.1.2
….
Усього за підпунктом 8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
…..

Відсотки за користування кредитними коштами

Усього за підпунктом 8.2
8.3
8.3.1
8.3.2

Виплати за договорами фінансової оренди

Усього за підпунктом 8.3
8.4
8.4.1
8.4.2

Відсотки за договорами фінансової оренди

Усього за підпунктом 8.4
Повернення інших залучених коштів

8.5
8.5.1
8.5.2
Усього за підпунктом 8.5
Усього за роділом 8
Усього за інвестиційною програмою
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Продовження додатка 6

Додаток 7
до Порядку формування та схвалення інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на
плановий період на 12 місяців з ________________ 20__ року
(найменування ліцензіата)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів на плановий період, за
джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

фінансові витрати

амортизаційні
відрахування

виробничі
інвестиції з
прибутку

Сума залучених
позичкових коштів,
що підлягають
поверненню, та
відсотків за їх
користування

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

у тому числі:

№ з/п

Складові інвестиційної програми
загальна сума

2

1

3

Сума інших
залучених коштів,
що підлягають
поверненню, та
відсотків за їх
користування

1

Нове будівництво

Х

2

Реконструкція

Х

3

Капітальний ремонт

Х

4

Х

5

Технічне переоснащення
Придбавання основних засобів виробничого
призначення

6

Інші заходи

Х

7.1

Усього за розділами 1 – 6
Зарахування коштів до спеціального резервного
фонду, у т. ч.:
зарахування коштів

Х

7

Х

Х

Х

7.2

відсотки на зарахований капітал

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Усього за розділом 7

8

8.1

Повернення позичкових та інших залучених
коштів, використаних на оновлення основних
фондів, та відсотків за користування цими
коштами, усього, у т. ч.:
погашення тіла кредиту
відсотки за користування кредитними коштами

Х

8.2
8.3

виплати за договорами фінансової оренди

Х

8.4

відсотки за договорами фінансової оренди

8.5

повернення інших залучених коштів

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Усього за розділом 8
Усього

Керівник підприємства
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)
Відповідальна особа на підприємстві за виконання
інвестиційної програми

Додаток 8
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

АНАЛІЗ
впливу результатів реалізації заходів інвестиційної програми ____________________на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у
плановому та прогнозному періодах
(найменування ліцензіата)

(без податку на додану вартість)
Прогнозний період (за кожним роком окремо на період дії
інвестиційної програми)
№ з/п

А

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2

Показник

Код рядка

Б
Виробнича собівартість, усього, у тому числі:
прямі витрати, у тому числі:
сировина та матеріали
паливно-енергетичні ресурси
прямі витрати на оплату праці

В
001

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

006

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо
повязаних з наданням послуги
витрати на здійснення заходів системи моніторингу та заходів екологічної безпеки
платежі за утилізацію, видалення залишків побутових відходів, які утворилися в
процесі перероблення побутових відходів

002
003
004
005

007
008
009

інші прямі витрати

010

загальновиробничі витрати

011

ураховано у визначеній
економічно
після реалізації
обґрунтованій
інвестиційної програми
собівартості
усього,
усього,
грн/тонна
грн/тонна
тис. грн
тис. грн
1
2
3
4

відхилення
усього,
тис. грн
5

грн/тонна
6

2
2

3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5.1
11
12

Продовження додатка 8

Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Усього витрат повної собівартості* (р.1+р.2+р.3+р.4+р.5)
Витрати на покриття втрат
Плановий прибуток*
податок на прибуток
чистий прибуток, у тому числі:
дивіденди
резервний фонд (капітал)

012

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
інше використання прибутку
Усього вартість перероблення побутових відходів за відповідним тарифом
(р.6+р.7+р.8)
Загальний сумарний дохід, який планується отримати від продажу побічної продукції,
усього, у тому числі:
від продажу вторинної сировини

023

від продажу електричної енергії

028

від продажу теплової енергії

029

від продажу залишків побутових відходів

030

інше (розшифрувати)

031

…
Річний обсяг побутових відходів, що прийнято ліцензіатом на перероблення у
плановому періоді (тис. тонн)
Тариф на послугу з перероблення побутових відходів (р.9-р.10)

032

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
024
025
026
027

033
034

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
______________________________
Керівник підприємства
"___" ___________20__року

(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 9
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

Узагальнена характеристика суб’єкта господарювання у сфері перероблення побутових відходів станом на
____________ 20__ рік
_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

І. Розділ
№ з/п

9.1

Інформаційні дані
Кількість населених пунктів, які охоплені послугою об’єкта з перероблення побутових
відходів, у т. ч.:
міста
селища міського типу
села
Чисельність населення в зоні відповідальності об’єкта з перероблення побутових
відходів, усього, у т. ч.:
міста
селища міського типу
села
Чисельність населення в зоні відповідальності об’єкта з перероблення побутових
відходів, охоплена послугою з перероблення побутових відходів, усього, у т. ч.:
у містах
у селищах міського типу
у селах
Площа земельних ділянок, відведених для прероблення побутових відходів на об’єкті
ліцензіата
Обсяги перероблення побутових відходів, передбачені проектом
Фактичні обсяги перероблених відходів на об’єкті перероблення станом на
_________20__ рік з початку експлуатації
Обсяги відходів, що при завезенні на об’єкт перероблення спрямовані на сортування,
за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:
залишок побутових відходів після сортування
відходи, що підлягають знешкодженню
Обсяги відходів, що спрямовуються на перероблення після сортування, за __ місяців
20__ року, усього, у т. ч.:
перероблені побутові відходи
залишок побутових відходів після перероблення
у т. ч. залишок, що підлягає утилізації, видаленню
Обсяги вторинної сировини, отримані після сортування, за __ місяців 20__ року, усього,
у т. ч. (розшифрувати):
…

9.2

…

10

Обсяги виробленої електричної енергії за __ місяців 20__ року, усього

тис. кВт·год

11

Обсяги електричної енергії на власні потреби за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. кВт·год

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
9

Одиниці виміру
од.
од.
од.
од.
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
га
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн
тис. тонн

11.1 технологічні

тис. кВт·год

11.2 господарські

тис. кВт·год

12

Обсяги продажу електричної енергії за __ місяців 20__ року, усього

13

Дохід від продажу електричної енергії

тис. кВт·год
тис. грн

14

Обсяги виробленої теплової енергії за __ місяців 20__ року, усього

тис. Гкал

15

Обсяги теплової енергії на власні потреби за __ місяців 20__ року, усього, у т. ч.:

тис. Гкал

15.1

технологічні

тис. Гкал

15.2

господарські

тис. Гкал

16
17

Обсяги продажу теплової енергії за __ місяців 20__ року, усього:
Дохід від продажу теплової енергії

тис. Гкал
тис. грн

18

Дохід від продажу залишків, які утворились у процесі перероблення побутових відходів

тис. грн

19

Ставка грн за тонну сплаченого екологічного податку
Сума сплаченого за __ місяців 20__ року екологічного податку за розміщення відходів,
усього
Середня облікова кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуги з
перероблення побутових відходів

грн/тонна

20
21

тис. грн
од.

Кількісний показник

2

Продовження додатка 9
ІІ. Розділ
№ з/п

Назва населених пунктів, які охоплені послугами з перероблення побутових відходів
ліцензіата:

Населення (чол.)

1. Місто
1.1
2. Селище міського типу
2.1
3. Село
3.1

ІІІ. Розділ
№ з/п

Назва населеного пункту, загальний обсяг утворених і спрямованих на перероблення
побутових відходів якого складає не менше 10 % від загального річного обсягу
перероблення побутових відходів ліцензіата

Одиниці виміру

Показник

тис. тонн

1

%
тис. тонн

2

%
3

тис. тонн

…..

%

_________________________________
Керівник підприємства

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________

_________________

____________________________

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 10
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг

ЗАЯВА
щодо схвалення інвестиційної програми
_______________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

________________________________________________________
(дата видачі ліцензії суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо схвалення
інвестиційної програми на __________________ роки суб’єкта господарювання у
(період)

сфері перероблення побутових відходів.
Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію.
До заяви додаються: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник підприємства
«___» ____________ 20__ року

___________________

___________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 11
до Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ
Я,____________________________________________________________, при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)

даних до _______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.
«___» ____________ 20__ року

____________

__________________________

(дата)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 12
до Порядку формування та схвалення інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення
побутових відходів

Звіт щодо виконання інвестиційної програми
(найменування ліцензіата)
Звітний період
Прогнозний період

з
з

до
до

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за звітний період
Виконання за звітний період (з наростаючим підсумком з початку року)

Заплановано профінансувати на плановий період, тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

інші залучені кошти, у т. ч.:

№ з/п

1
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Складові інвестиційної програми

2
Нове будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт
Технічне переоснащення
Придбавання основних засобів виробничого
призначення
Інші заходи
Усього за розділами 1 ̶ 6
Зарахування коштів до спеціального
резервного фонду, у т. ч.:
зарахування коштів
відсотки на зарахований капітал
Усього за розділами 1 ̶ 7
Повернення позичкових та інших залучених
коштів, використаних на оновлення основних
фондів, усього, у т. ч.:
погашення тіла кредиту
відсотки за користування кредитними
коштами
виплати за договорами фінансової оренди
відсотки за договорами фінансової оренди
повернення інших залучених коштів
винагорода або відсотки за користування
іншими залученими коштами

загальна
сума

3

фінансові
витрати

4

амортизаційні
відрахування

5

виробничі
інвестиції з
прибутку

6

позичкові
кошти

7

підлягають
поверненню

не
підлягають
поверненню

8

9

за способом виконання,
тис. грн (без ПДВ)

фінансування
бюджетні
кошти (не
підлягають
заплановано,
поверненню) тис. грн (без
ПДВ)
10

виконано,
тис. грн
(без ПДВ)

%

12

13

11

господар
ський
(вартість
матеріаль
них
ресурсів)
14

підрядний

15

виконання робіт згідно з актами
виконаних робіт

заплановано, виконано,
тис. грн (без
тис. грн
ПДВ)
(без ПДВ)
16

17

Усього

Керівник підприємства

"____" ____________ 20___ року

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

%

18

уведення в експлуатацію

заплановано, виконано,
тис. грн (без тис. грн
ПДВ)
(без ПДВ)
19

20

Недовикористано
коштів, тис. грн
(без ПДВ)
(4 - 3)
%

21

22

Продовження додатка 12
2

2. Детальний звіт про виконання заходів інвестиційної програми _____________________ за звітний період ___ квартал 20__ року

(найменування ліцензіата)
тис. грн (без ПДВ)

№
з/п

1

Найменування
заходу

Використано коштів

Вартість
незавершених
робіт на дату
початку
прогнозного
періоду

Профінансовано з
початку року
(включаючи
централізовані
поставки), усього

використано
коштів, усього

3

4

5

2

у т. ч.:

будівельномонтажні роботи

обладнання

інше*

6

7

8

Реквізити
документа, який
засвідчує
прийняття в
експлуатацію
закінченого
будівництвом
об'єкта

9

Введення основних засобів (з
наростаючим підсумком)

план уведення
основних
засобів на
звітний період

фактично
введено
основних
засобів за
звітний період

10

11

Пояснення

—

Усього

—

* Ураховуються проектно-вишукувальні роботи (ПВР), пусконалагоджувальні роботи (ПНР), шеф-монтажні роботи (ШМР) тощо.

Керівник підприємства

"____" ____________ 20___ року

_________________
(підпис)

12

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

3
Продовження додатка 12

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом за звітний період
(найменування ліцензіата)

№
з/п

Ціна за
Усього,
Дата
Вид
одиницю,
Найменування продукції
тис. грн (з укладення процедури
тис. грн
ПДВ)
договору закупівлі
(з ПДВ)

1
1
1.1

2
Нове будівництво, усього

2
2.1

Реконструкція

3
3.1

Капітальний ремонт

4
4.1

Технічне переоснащення

5

Придбавання основних
засобів виробничого
призначення

3

4

5

6

Постачальник
продукції

Виробник
продукції

Додаткова
інформація

7

8

9

5.1
6
6.1

Інші заходи

Усього

Керівник підприємства

"____" ____________ 20___ року

_________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

