
Додаток 1 

до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

____________________________ теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачатися населенню____________________________
(теплову енергію, послуги ч централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню)

ТОВ «БРОКГНЕРПЯ» 40050036
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з СДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості 
з різниці в тарифах

Фактичні нарахування 
згідно із затвердженими 

(встановленими) тарифами, 
крім суми проведених 

перерахунків та коригувань

Фактичні витрати (з урахуванням 
витрат інвестиційної діяльності та 
фінансових витрат, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю) на теплову 
енергію, послуги з централізованого 

опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з 

постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води, що 

вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, що 

постачають теплову енергію, надають 
послуги з централізованого опалення 

та централізованого постачання 
гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої 
води населенню)

Різниця між фактичними 
витратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
(графа 3 графа 2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги з 
державного бюджету, ■ 
фактично отриманих 

для фінансування 
витрат, які 

безпосередньо 
пов’язані з :

операційною і
(основною) 

діяльністю суб’єкта 
господарювання, 

зокрема витрат згідно 
із складовими 

встановлених тарифів, 
понесених у 

розрахунковому 
періоді, за який 

визначається \

заборгованість з 
різниці в тарифах

Сума коштів, фактично 
отриманих, та/або тих, 

що підлягають 
відшкодуванню з 

державного бюджету' за 
рішення суду у зв'язку із 

заподіяною суб’єкту 
господарювання шкодою 
через незаконні рішення, 

дії чи бездіяльність 
органі в державної влади _ 
та/або органів місцевого 

самоврядування, їх 
посадових і службових 

осіб

Обсяг заборгованості з 
різниці в тарифах (графа 

4 -графа 5 графа 6)

І

З 1 червня 2021 р. по 
ЗО червня 2022 р. 

(етаном на 1 липня 2022 р.)
63 539 088,64 71 851 781,87
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Г. VI. Юрко

8 312 693,23

(ініціали та прізвище)

О .VI. Будко
(ініціали та прізвище)

W
Примітка Розрахунок обсяг у -заборгованості з різниці в тарифах здійснюється*^ Урахування податку на додану вартість.



Додаток 2 

до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспорту валися та постачалися установам та організаціям,
що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

(теплову енерпю, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води установам та організаціям, що фінансуються з державною та/або місцевих бюджетів)

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» 40050036
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення 
заборгованості з різниш 

в тарифах

Фактичні нарахування 
згідно із затвердженими 

(встановленими) тарифами, 
крім суми проведених 

перерахунків та кориіувань

Фактичні витрати (з урахуванням 
витрат інвестиційної діяльності та 
фінансових витрат, пов'язаних з 

інвестиційною діяльністю) на теплову 
енергію, послуги з централізованого 

опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з 

постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води, що 

вироблялися, транспортувалися та 
постачалися установам та 

організаціям, що фінансуються з 
державного та/або місцевих бюджетів 

та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, що постачають 

теплову енергію, надають послуги з 
централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої 
води, послуги з постачання теплової 
енергії га постачання гарячої води 

установам та організаціям, що 
фінансуються з державного га/або 

місцевих бюджетів

Різниця між фактичними 
в т  ратами та 
фактичними 

нарахуваннями 
(графа 3 графа2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги з 
державного бюджету, 
фактично отриманих 

для фінансування 
витрат, які 

безпосередньо 
пов'язані з 

операційною 
(основною) 

діяльністю суб’єкта 
гос і ю дар юван н я, 

зокрема витрат згідно 
із складовими 
встановлених 

тарифів, понесених у 
розрахунковому 
періоді, за який 

визначається 
заборгованість з 

різниці в тарифах

Сума коштів, 
фактично 

отриманих, та/або 
тих, що 

підлягають 
відшкодуванню з 

державною 
бюджету за 

рішення суду у 
зв'язку із 

заподіяною 
суб'єкту 

господарювання 
шкодою через 

незаконні 
рішення, дії чи 
бездіяльність 

органів
державної влади 

та/або органів 
місцевого 

самоврядування, 
їх посадових і 

службових осіб

Обсяг
заборгованості з різниці в 

тарифах
(графа 4 - графа 5 - ірафа 

б)

З 1 червня 2021 р. но 
ЗО червня 2022 р. 

(станом на І липня
2022 р.)

31 895 360,45 34 922 560,07 3 027 199,62

/  ^ЙІіек-іор ГОВ Ч ^ В Д і 'К І ’І ІЯ"

ЬРОКЕНЕРГІЯ"

З 027 199,62

(ініціали та прізвище)

"______"_________________2022 р

Примітка Розрахунок обсягу заборгованості рач щійснюється без урахування податку на додану вартість



Додаток 4 

до Методики
(в редакції постанови Кабінегх Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1192)

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії, що вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам (крім населення, установ та організацій, що фінансуються з 
державного та/або місцевих бюджетів) та/або інших підприємств теплопостачання, шо постачають теплову енергію, падають послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих
бюджетів)

(тепяов\ енергію, послуги з централізованого опалення та централізованою постачання гарячої воли, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, шо вироблялися, транспортувалися та постачалися іншим споживачам та/або іншим 
підприємствам теплопостачання, шо постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води іншим споживачам (крім 

населення, установ та організацій, шо фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або інших підприємств теплопостачання, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, установам та організаціям, що фінансуються з державного та'або місцевих бюджетів, релігійним організаціям)

ТОВ «БРОКЕНЕРГ1Я» 40050036
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення 
заборгованості з різниці в 

тарифах

Фактичні нарахування 
згідно із затвердженими 

(встановленими) тарифами, 
крім суми проведених 

перерахунків та коригувань

Фактичні витрати (з урахуванням витрат 
інвестиційної діяльності та фінансових витрат, 

пов'язаних з інвестиційною діяльністю) на теплову 
енергію послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги 
з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, шо вироблялися, транспортувалися та 
постачалися іншим споживачам та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, що постачають 
теплову енергію, надають послуги з 

централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води іншим 
споживачам (крім населення, установ та 

організацій, шо фінансуються з державного та/або 
місцевих бюджетів, релігійних організацій та/або 

інших підприємств теплопостачання, шо 
постачають теплову енергію, надають послуги з 
централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води 
населенню, установам та організаціям, шо 

фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, релігійним організаціям)

Різниця між фактичними 
витратами та фактичними 
нарахуваннями (графа 3 -  

графа 2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги з 
державного бюджету, Сума коштів, фактично
фактично отриманих отриманих, та/або тих,

для фінансування шо підлягають
витрат, які відшкодуванню з

безпосередньо державного бюджету за
пов’язані з рішення суду у зв’язку

операційною із заподіяною суб’єкту
(основною) діяльністю господарювання

суб'єкта шкодою через
господарювання, незаконні рішення, дії

зокрема витрат згідно чи бездіяльність
із складовими органів державної

встановлених тарифів. влади та/або органів
понесених у місцевого

розрахунковому самоврядування, їх
періоді, за який посадових і службових

визначається осіб
заборгованість з 

різниці в тарифах

Обсяг заборгованості з 
різниці в тарифах 

(графа 4 -  графа 5 -  
графа 6)

1

$ 1 червня 2021 р. но 
ЗО червня 2022 р. 

(станом на 1 липня 2022 
!>•)

31 643 453.02 1 331 528,59 0,00 0,00 1 331 528,59

— ---------------------

Директор ІОВ " ь д о ш і ’і №

Ш  - : : г п
1 оловний б\ м а . і ^ г І О В  "Ь Р О К 'И и .1*1 1Я"

Г.М. Юрко

м.п.

2022 р

\а Розрахунок обсягу заборгованості зріз

Ш к я з г - й . ,і  з
‘ Ш

(ініціали га прізвище)

О.М. Будко
(ініціали та прізвище)

і ари фах здліснюгч ::ода:к\ на доданх вар:а


