
",Щодаток 1

(в редакц ii 
" " "r"" 

А""Yll?i;i1 м i н icTp i в укр аiн и
вiд 12 жовтня 2022р. Jф 1192)

РОЗРАХУНОК
обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах на

"'.nnouotе''еФiтаn***nнягapячoТвoди,цoвиpo6лялиcя,танспoFувалисяmпoсmчФIисянас€лeянют'абoiншим

ОБМЕЖВНОЮ В ънI (€ВРо-РЕконсТР z 3773904|
(найменування суб'скта господарюваннrl, код згiдно з С.ЩРПОУ)

вень

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

Фактичнi
нарахування

згiдно iз
затвердженими

(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерах}.нкiв та

коригувань

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноТ
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з

iнвестицiйною дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з

чентралiзованого опалення та центрilлiзованого постачання
гарячоi води, послуги з постачання тепловоi енергii та

постачання гарячоi води, що вироблялися)
транспортувалися та постачалися населенню та./або iншим
пiдприсмствам теплопостачання, що постачають теплову
енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та

централiзованого постачання гарячоi води, послуги з
постачання тепловоi енергii та постачання гарячоi води

населенню)

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та

фактичними
нарахуваннями

(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих дJuI

фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з

операчiйною (основною) лiяльнiстю
суб'екта господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв, понесених у

розрахунковому перiодi, за який
визначаеться заборгованiсть з

рiзницi в тарифах

Сума коштiв, фактично
отриманих, та/ або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшення суду у зв'язку iз
заподiяною суб'скту

господарювання шкодою
через незаконнi рiшення, дiТ

чи бездiяльнiсть органiв
державноТ влади таlабо

органiв мiсцевого
самоврядування, ix

посадових i службових осiб

обсяг
заборгованостi

з рiзницi в
тарифах

(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

1 2 a
J 4 5 6 7

З 1 червня 2021' р.
по 30 червня 2022 р.
(станом на 1 липня
2022 о.\

846 299 б88,21 | |69 94l' 583,19 з2з 64], 894,98

Jr{:] Ilrlq|ьъ ,

0 0 з2з 641894,98

Усього з2з 641 894.98

_Гецýрадьний директор
(найменування посади керiвника суб'екта госпr
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(iнiцiали та прiзвище)

м.в.пальчевська
(iнiцiали та прiзвище)
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МП (, разi наявностi)
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Примiтка. Розрахунок обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйсrпосться без урахування податку на додану BapTicTb.
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.Щодаток 2

до Методики
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 12 жовтня 2022р. N9 1192)

РОЗРАХУНОК
обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах на

постачанfiя т€пловоi енергii та посmчая}ш mрячоi води установам та органiзацirм, що фiнансуються з державноm тrабо мiсцевих бюдкетiв)

ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ <€ВРО-РЕКОIIСТРУКЦIЯ>I 37739041
(найменування суб'екта господарюванIuI, код згiдно з С.ЩРПОУ)

Суми трансфертiв та фiнансовоТ
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих дJuI

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

дiяльнiстю суб'екта
господарювання, зокрема витрат

згiдно iз складовими встановлених
тарифiв, понесених у

розрахунковому перiодi, заякий
визначасться заборгованiсть з

iзницi в

Сума коштiв, фактично
отриманих, та/або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшення суду у зв'язку iз
заподiяною суб'скту

господарювання шкодою
через незаконнi рiшення, дiТ

чи бездiяльнiсть органiв
державноТ влади таlабо

органiв мiсцевого
самоврядування, iх

посадових i службових осiб

обсяг
заборгованост
i з рiзницi в

тарифах
(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

Фактичнi
нарахування

згiдно iз
затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерахункiв та

коригувань

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноТ дiяльностi
та фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестицiйною дiяльнiстю) на

теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та
централiзованого постачання гарячоi води, послуги з постачання

тепловоi енергii та постачання гарячоi води, що вироблялися,
транспортуваJ,Iися та постачаJIися установам та органiзацiям, що

фiнансуються з державного таlабо мiсцевих бюджетiв таlабо
iншим пiдприемствам теплопостачання, що постачають теплову

енергiю, надають послуги з централiзованого опалення та
центра-lliзованого постачання гарячоТ води, послуги з постачання

тепловоi енергiТ та постачання гарячоТ води установам та
органiзацiям, що фiнансуються з державного таlабо мiсцевих

бюджетiв

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа З -
графа 2)

20 72| ]2|,]9
З 1 червня 2021' р. Tlo
30 червня 2022 р.
(станом на l липня

|07 777 869,57 |28 499 591,3б 20 72|,72t,,79

20 72| 72l,,79

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

Генеральний директор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (, разi наявностi)
20

Примiтка. Розрахунок обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйсrпоеться без урахування податку на додану BapTicTb.
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(iнiчiали та прiзвище)

М.В. Пальчевська
(iнiцiа;rи та прiзвище)
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.Щодаток 3

до Методики
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вtд12 жовтня 2022р. JtlЪ 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

l'*^пoсrача.lисяpеjliгiiiнимopганirацiячlаъбo

оргшiзацiям)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВUШОВUЦЛЬНIСТЮ (€ВРО-РЕ'КОНСТРУКЦIЯ>>: 37739041
(найменування суб'скта господарювання, код згiдно з С[РПОУ)

Сума коштiв, фактично
отриманих, та/або тих, що

пiдлягають вiдшкодуванню з

державного бюджету за
рiшення суду у зв'язку iз

заподiяною суб'скту
господарювання шкодою через

незаконнi рiшення, дiI чи
бездiяльнiсть органiв державноТ
влади таlабо органiв мiсцевого
самоврядування, ix посадових i

обсяг
заборгованостi з

рiзницi в
тарифах
(графа 4 -
графа 5 -
графа 6)

iзницi в та

Суми трансфертiв та фiнансовоТ
допомоги з державного бюджету,

фактично отриманих для
фiнансування витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з

операцiйною (основною) дiяльнiстю
суб'скта господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв, понесених у

розрахунковому перiодi, за який
визнача€ться заборгованiсть з

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Фактичнi
нарахування згiдно
iз затвердженими
(встановленими)
тарифами, KpiM

суми проведених
перерахункiв та

коригувань

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйноi
дiяльностi та фiнансових витрат, пов'язаних з

iнвестицiйною дiяльнiстю) на теплову енергiю, послуги з

централiзованого опалення та централiзованого постачання
гарячоi води, послуги з постачання тепловоi енергii та

постачання гарячоТ води, що вироблялися,
транспортуваJIися та постачалися релiгiйним органiзацiям

таlабо iншим пiдприсмстваN4 теплопостачання, що
постачають теплову енергiю, надають послуги з

централiзованого опалення та централiзованого постачання
гарячоi води, послуги з постачання тепловоi енергii та

постачання гарячоi води релiгiйним органiзацiямl води релlгlиним о

247 764,75| 212 з4з,25 241 764,75

З 1 червня 202l р.ло
30 червня 2022 р.
(станом на 1 липня

1 024 578,50

247 764,75Усьогоff{3_3.i^in*r;''}:,,,t

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

kЧ::.Ф.i
1.1;.;i;J;J..

:i;':;;:j:;.;

.ri*i'.'.'.'

,i]l}r!Генеральний директор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

Головний бухгалтер

МП (, разi наявностi)

20

Примiтка. Розрахунок обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйснюсться без урахування податку на додану BapTicTb.

О.Д.Сидоренко
(iнiцiали та прiзвище)

М.В. Палъчевська
(iнiцiали та прiзвище)
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Додаток 4

(в р едакцii 
" " "r"" 

А"rY}",#ry м i н i стр i в укр аiн и
вiд 12 жовтня 2022 р. N9 1192)

РОЗРАХУНОК
обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах на

rтестайнrrяЬплoвoтeнepгiiтaпoсmчанняmpячoiвoдццoвиpoблялися.тpанспop'D/валисятапoспlчалисяiншиr''спo]fiивачaмт'абoiншиv

БмЕжЕн в ЛЬНIСТЮ (€ВРо-РВко z 3'773904|
(найменування суб'екта господарюваннJI, код згiдно з СЩРПОУ)

вень

Перiод утворення
заборгованостi з

рiзницi в тарифах

Фактичнi
нарахування згiдно iз

затвердженими
(встановленими)

тарифами, KpiM суми
проведених

перерахункiв та
коригувань

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

опaлення та центрa}лiзованого постачання гарячоi води,
послуги з постачання тепловоТ енергii та rrостачання гарячоi

води, що вироблялися, транспортувалися та постачаJIися
iншим споживачам таlабо iншим пiдприемствам

теплопостачання, що постачають теплову енергiю, надають
послуги з централiзованого опаJIення та централiзованого

постачання гарячоТ води, послуги з постачання тепловоi енергii
та постачання гарячоi води iншим споживачам (KpiM
населення, установ та органiзацiй, що фiнансуються з

державного та"/або мiсцевих бюджетiв, релiгiйних органiзацiй
таJабо iнших пiдприемств теплопостачання, що постачають

теплову енергiю, надають послуги з централiзованого
опilлення та центрilлiзованого постачання гарячоi води,

послуги з постачання тепловоТ енергii та постачання гарячоi
води населенню, установам та органiзацiям, rцо фiнансlтоться з

державного таlабо мiсцевих.бюджетiв, релiгiйним
органiзацiям)

Рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями
(графа 3 -
графа 2)

Суми трансфертiв та фiнансовоi
допомоги з державного

бюджету, фактично отриманих
для фiнансування витрат, якi

безпосередньо пов'язанi з
операцiйною (основною)

дiяльнiстю суб'скта
господарювання, зокрема

витрат згiдно iз складовими
встановлених тарифiв,

понесених у розрахунковому
перiодi, за який визначаеться

заборгованiсть з рiзницi в
тарифах

Сума коштiв, фактично
отриманих, та/або тих,

що пiдлягають
вiдшкодуванню з

державного бюджету за

рiшення суду у зв'язку
iз заподiяною суб'скту

господарювання
шкодою через незаконнi

рiшення, дii чи
бездiяльнiсть органiв

державноi влади таlабо
органiв мiсцевого

сalмоврядування, ix
посадових i службових

осiб

Обсяг заборгованостi
з рiзницi в тарифах
(графа4-графа5-

графа 6)

1 2 J 4 5 6 7

З 1 червня 202l р. по
З0 червня 2022 р.
(станом на 1 липня
2022 р.)

88 009 922,7з 111284 0з9,42 2з 274116,69 0 0 2з 2,74l16,69

Усього 2з 2,741l6,69

Гgц9радьццй-циректор
(найменування посади керiвника суб'екта господарювання)

О.А. Сидоренко
(iнiцiали та прiзвище)

М.В. Пальчевська
(iнiцiали та прiзвице)

'оловний бухгалтер

r

Головний бухгалтер

МП (у разi наявностi)

20 р.

ll

Примiтка. Розрахунок обсяry заборгованостi з рiзницi в тарифах здiйснюеться без ypaxyBaнH;l податку на додаrry BapTicTb.
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