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АУЛ4ТОРСЬКА слухtБА укрАiни

УПРДВЛIННЯ ЗДХЦНОГО ОФIСУ ДЕРЖДУДИТСЛУЖБИ В
хмЕльницькrЙ овлдстr

Акт
Ns 06-08/1

1 1.01 .2022
(лата)

м. Старокостянтинiв
(мiсче складання)

ревiзii окремих питань фiнансово-господарськоi дiяльностi
комунального пiдприсмства по експлуатацii теплового господарства

<<ТепловиЮ>сТарокостянТинiВськоiмiськоiраДи
за перiод з 01.10.2018 по 30.09.2021 року.

Вiдповiдно п. 8.2.4.1 Плану проведення заходiв державного фiнансового

контролю Захiдного офiсу Щержаулитслужби на IV кварт€tл 202I року та на

пiдставi направле""" "iд 
28.10.2021 Jф394, 01.11.202| Ng426, Та ВiД 15.11.2021 Ns

457 виданиХ заступникоМ начальника Захiдного офiсу Щержаулитслужби
Марценюком А.А, кЬрiвником ревiзiйноi групи - головним державним фiнансовим
iнспектором вiддiлом контролю у галузi жкг, iнфраструктури та зв'язку

управлiння Захiдного офiсу Щержаулитслужби в Хмельницькiй областi

заб^итчуком в.в, державним аудитором вiддiлу контролю у галузi жкг,
iнфраструктури та ,"'"rny Управлiння Захiдного офiсу Щержаулитслужби в

хмельницькiй областi Заворотною в.в, та головним державним фiнансовим
iнспектором вiддiлу взаемодii з правоохоронними органами Управлiння Захiдного

офiсУ ДержауДитслужбИ в ХмельНицькiЙ областi Марисюк Л.О проведено ревiзiю
окремих питань фiнансово-господарськоi дiяльностi Комун€Lпьного пiдприемства

no .*a.rпуатацii теплового господарства <<тепловию> Старокостянтинiвськоi Micbkoi

Ради (далi: КП <Тепловик), пiдприсмство) за перiод з 01.10.2018 по 30.09.2021

року.
Ревiiiю проведено з 29.1о.2о2l по З1 .12.2021 ро*у у вiдповiдностi до питанЬ

програмИ та планУ ревiзii, з вiдома директора Пiдприемства ,Щушенка Олександра

СЪргiйов ича та головного бухгалтера Божук Антонiни Анатолiiвни.

На виконання п.8 Порядку проведення iнспекryвання ,Щержавною

аудиторською службою, if мiжрегiон€lJlьними територiаlrьними органами,

затвердЖеногО постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 20.04.2006 Nч550 (зi

змiнами та доповненнями), .rро початок заходу державного фiнансового контролю

повiдомлено об'ект контролю листом Jф132206-14lз,775-202t вiд 18.10.2021 року.
ий державний

й iнспектор
В.В.Забитчук



Ревiзiю було зупинено з 29.||.2021-
26.11.202l Jф132206-]'4l\57 5-2021) по 2
ревiзii вiд 21 .12.2021 JфlЗ2206-|4l484|
проведення lнспектування
мiжрегiон€шьними територi€tльними ор
MiHicTpiB УкраТни вiд 20.04.2006 JЮ550
зустрiчних звiрок у суб'ектiв госпо,

фактичного пiдтверлженнjl виду, обся
з'ясування ix реальностi та повноти Bi

Примiрники направлення на про
особистий, пiдпис 29.|0.2021 та 15.1l
Щушенко О.С.

Загальнi вiдомостi п
Згiдно даних з Сдиного держав

УкраТни, на момент проведення ревiзii,
теплового господарства <<Тепловию>

реквiзити:

особи;
Органiзацiйно-правова форма (КО
Мiсцезнаходження (КОАТУУ) 68l

Старокостянтинiв, вул. Ессенська, бу д. 2,
Телефони: (0З854) 49642, (03854) 4
ВидЙ дiяльностi за КВЕЩ-2010:
З5.30 Постачання пари, гарячоi вод
4З.22 Монтаж водопровiдних ме
4З .29 Iншi будiвельно-монтажнi
68.20 Надання в оренду й експлуа
нерухомого майна;
33.13 Ремонт i технiчне обслугову
устаткування
Iнституцiйний сектор економiки

корпорацii.
Щата державноi

peecTpi про вкJIючення до единого

Iдентифiкацiйний код |4|5t464, з

ре€страц11, дата

особу - 15.1|.2002 р, Nq запису |677l

Старокостянтинiвським вiддiленням
зареестровано платником податку на до

В перiодi, який пiдлягав ревiзii,
дiяльнiсть на пiдставi наступних лiцензiй:

iдприемство
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(повiдомлення про зупинення ревiзii вiд
|2.2021 (повiдомлення про вiдновлення
021) у вiдповiдностi до п.22 Порядlсу
ою аудиторською службою, ii

и, затвердженого постановою Кабiнеry
iз змiнами) лля органiзацiТ проведення
ювання з метою документ€UIьного та
i якостi операцiй та розрахункiв для

ння в облiку КП <Тепловию).
)дення ревiзii та програми ревiзii пiд
02l вручено директору пiдприсмства

об'ект контролю:
го реестру пiдприемств та органiзацiй

н€шьне пiдприсмство по експлуатацiI
костянтинiвськоi MicbKoi ради мае TaKi

правовим статусом суб'скта юридичноТ

Г) 150 - комунальне пiдприемство;
100000: 3110l, Хмельницька область, м.

28

та кондицiйованого
систем опЕLлення та

повiтря (основний);
кондицiонування;

,

ю власного чи орендованого

ня електронного й оптичного

KICE S. 1 1001 Щержавнi не фiнансовi

номер запису в €диному державному
го реестру вiдомостей про юридичну

02|.
1.1 1.2005 J\b31702900, виданого

ОШI, КП <<Тепловик>

01 .1 1.2005 року.
здiйснювапо господарську

илlвсь](оl

ний державний

BapTicTb з

Iансовий iнспектор

" В.В.Забитчук



- у гаJIузi транспортування тепло
(розподiльчими) тепловими
(рiшення вiд 23.09.2010 J$1280 (

Ng288 1);

- дiяльнiсть iз виробництва тепловоi
АЕС, когенерацiйних у
нетрадицiйних або поновлювани
НКРЕКП (рiшення вiд 24.0З.20lб

- виробництво тепловоТ енергiI (кр
енергiТ на теплоелектрощr
електростанцiях i когенерацiйних у
нетрадицiйних або поновлювани
НКРЕКП (рiшення вiд 2З.09.201r
27.||.2015 }ф2881);

- постачання тепловоТ енергii на
2З.09.201 0 Jt 1 280 (переоформлено
господарська дiяльнiсть з будiвн
(вiдповiдальностi) н€rлежать до
(за перелiком видiв робiт
Щержархбудiнспекцii вiд 05.0З.20 1

Посадовими особами
розпоряджатися рахунками та
пiдлягав ревiзiТ, були:

з правол4 першоzо пidпuсу:

- директор Пiдприемства Щушен
перiоду, що пiдлягав ревiзii;

з правол4 dpyzozo пidпuсу:
- головний бухгалтер Божук

перiоду, що пiдлягав ревiзii.
Про проведення ревiзii зроблено

перевiрок.

.Щля ревiзii посадовими особами
частина первинних документiв, а саме:
01.01 .20|2 по 26.|2.201'7 року, головнi
року по 26.1,2.201.7 року, було вилу
провадження, спiвробiтниками Слiдч
НацiональноТ полiцiТ в Хмельницькiй
Хмельницького мiськрайонного суду
J\Ъб86/255Збl1,7, також вилучено звiт про
пiдставi Ухвали слiдчого суддi Хмельни
областi вiд 1 l.|2.2017 року J\Ъ 686/24500/

(Перелiк пepeBipeHllx в хоdi

В.В.Забитчук

енергiТ на теплоелектроцентрчшях, ТЕС,

73);
r дiяльностi з виробництва тепловоТ
ЯХ, теплоелектростанцiях, атомних

та установках з використанням
джерел енергiТ на пiдставi Лiцензii

J\b1280 (переоформлено рiшенням вiд

i ЛiцензiТ НКРЕКП (рiшення вiд
iшенням вiд 27 .1 1 .201 5 Jф2В81);

об'ектiв, що за класбм наслiдкiв
iB з середнiми та значними наслiдками
iз додатком) на пiдставi Лiцензii

JФ 12-Л;
КП <<Т, ю), яким

пiдпису розрахунковi

Олександр Сергiйович протягом всього

HToHiHa Анатолiiвна протягом всього

запис в журн€ш1 реестрац1l ревlзlи та

<<Тепловик) надано iнформацiю, що
к€ви про облiкову полiтику за перiод з

иги Пiдприемства за перiод з 01.0|.20|2
в ходi розслiдування кримiнального
Управлiння Головного управлiння

acTi на пiдставi Ухвали слiдчого суллi
Хмельницькоi областi вiд 27.|2.20l]

ня тепловоI енергii за 2014 piK на
кого мiськрайонного суду Хмельницькоi

iзi/ dокул,tенmiв в !оdаmку "il& I do акmа.)

вний державний
[iфнсовий iнспектор

з використанням
пiдставi ЛiцензiТ

енергii
ми на

магiстральними та
пiдставi ЛiцензiТ

ено рiшенням вiдt

Пptl,ttipHuK М 2

мiсцевими
нкрЕкп

27.|I.2015

та установках
джерел енергii на

об'
згiд

було надано право
документи у перiодi, що



попереdнiлlu ревiзiяпtu поруuлень не вс

В.В.Забитчук

в Хмельницькiй областi вiдповiдно до .8.3.4.1 проведення заходiв державного

фiнансового контролю Захiдного офiсу Щ жаудитслужби на III кварт€tл 2018 року.
За результатами ревiзii складено а вiд З0.11.2018 за ]ф06-08/З8.
В ходi ревiзii встановлено, що не сунуто виявленi попередньою ревiзiсю

заг€rльну
наданихшкодовано завищену BapTicTb

послуг ТОВ <<Теплахатa>) за 2018 piK на в ну суму.

Щля ревiзii надано ухв€lлу госпо ького суду Хмельницькоi областi вiд

05.04.202|, у справi 924l2Зl2| (924l|
Старокостянтинiвськоi прокуратури в

5l20), згiдно якоi, позов керiвника

iод з 01.09.2015 по завершений мiсяць
iння Захiдного офiсу,.Щержаудитслужби

рiальноТ шкоди (збиткiв) на

ави

фу
м.

Хмельницькоi областi, комун€tльного присмства по експлуатацiТ теплового

Прtu,liрнuкМ 2

Ревiзiсю новлено:

нення по их по
вlз

Ревiзiю стану усунення порушен та недолiкiв, виявлених попереднiми

ревiзiями ГIроведено суцiльним способом.
Попереднью планову ревiзiю фiнансово-господарськоi дiяльностi

iT теплового господарства <<Тепловию>Комунального пiдприемства по екс
Старокостянтинiвськоi мiськоi ради
2018 роц, проведено працiвниками

за
у

фiнансовi порушення що призвели до
суму 2|0 699,75 гривень. Зокрема не

уповноваженого державою здiйсню
правовiдносинах Старокостянтинiвсько

господарства <Тепловию> Старок
Старокостянтинiв ХмельницькоТ об
вiдповiдальнiстю кТепла Хата> м. Хмел
заявляс самостiйних вимог щодо пре,

офiсу Щержаулитслужби, м. Львiв, про
Ns924l2Зl2| за заявою товариства з об
м.Киiв до товариства з обмеже
Хмельницький про вiдкриття провадже.
про банкрутство, заJIишити без розгляду.

нтинiвськоi MicbKoT ради, м.
i до товариства з обмеженою

ицький, за участю третьоI особи, яка не
спору, на cTopoнi позивачiв - Захiдного
гнення 2Т0 699,75 .р", в межах справи
:еною вiдповiдальнiстю <<Славресурс>,

вiдповiдальнiстю <<Тепла Хата> м.
: про вiдкриття провадження у справi

к)) просить Хмельницьку окружну
ого характеру в iHTepecax Пiдприемства

iHTepecax держ,и вiдповiднi
мiськоI роди,

в особi органу
нкцiТ у спiрних

Старокостянтинiв

Вiдповiдно до листа вlд 26.07.2 1 М638, який надiслано Хмельницькiй
окружнiй прокуратурi, КП <<Тепло

прокуратуру вжити заходiв представни
в господарському сулi Хмельницькоi обл
<Тепла Хатa> на користь КП <<Тепловик>>

i щодо стягнення 2I0 699,75 грн з ТОВ

Вuсновок: ревiзiею сmану усуне поруu,lень mа неdолiкiв, вuявленtlх
ено.

вний державний
[ансовий iнспектор
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2.п чення обся HocTr з
тепло посл iзова опоста

ння.
Згiдно абз.2 ст. 4 Закону УкраТни заходи, спрямованi на врегулювання

заборгованостi теплопостач€uIьних та те огенеруючих органiзацiй та пiдприемств
водовiдведення)) взаеморозрахунки

гованостi з рiзницi в тарифах для

централiзованого водопостачання i

погашення: кредиторськоi заборгованос теплопостачапьних та теплогенеруючих
органiзацiй за спожитий природний газ, користаниiт длlя виробництва тепловоi
енергii для населення, надання п г з централiзованого опЕLпення та

послуг з постачання тепловоi енергiI тацентршriзованого постачання гарячоi вод
постачання гарячоi води населенню (без рахування розмiру зобов'язань iз сплати

них нарахувань, процентiв рiчних,неустойки (штрафiв, пенi), iнфляцi
нарахованих на заборгованiсть за спо й природний газ), не погашеноТ на
початок мiсяця, в якому укладаеться до ip гrро органiзацiю взаеморозрахункiв, а
в разi if вiдсутностi - кредиторсько заборгованостi перед постач€Lпьником
природного г€ву теплопостачапьних та генеруючих органiзацiй за природний
газ, використаний для виробництва овоТ та електричноi енергii, надання
послуг з центрzlлiзованого оп€Lпення та ц нтралiзованого постачання гарячоi води,
послуг з постачання тепловоi енергii та чання гарячоi води iншим категорiям
споживачiв або операторами гiвотранс ноi чи г€ворозподiльноi системи за
послуги з розподiлу або транспортування риродного газу.

Згiдно абз.7 ст.4 Закону Украiни < ро заходи, спрямованi на вреryлювання
заборгованостi теплопостачЕLльних та огенеруючих органiзацiй та пiдприемств

водовiдведення) взаеморозрахунки
проводяться у порядку та на умовах, рджених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
за рахунок та в межах видаткiв спецi ьного фоrду державного бюджеry за

центраJIlзованого водопостачання
проводяться щодо врегулювання

цiльовим призначенням, джерелом фо
Законом Украiни uПро .Щержавний бю
заборгованостi з рiзницi в тарифах.

Згiдно абз. 8 ст. 4 Закону Украiни
заборгованостi теплопостач€Lпьних та те

ування яких
УкраТни

. € надходження,
на 2021 piк> на

визначенi
погашення

заходи, спрямованi на вреryлювання
огенеруючих органiзацiй та пiдпри€мств

централiзованого водопостачання i овiдведення) пiдтвердження наявних
станом на 1 червня 2021, року обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах на
виробництво, транспортування та ня тепловоi енергii, теплову енергiю,
послуги з центр€LгIiзованого оп€Lпення та iзованого постачання гарячоi води,
послуги з постачання тепловоi енергii постачання гарячоТ води, послуги з

централiзованого постачання холодноi ди та водовiдведення (з використанням
внутрiшньобудинкових систем), послу з централlзованого водопостачання та

юеться територiа;rьними комiсiями зцентралiзованого водовiдведення

tии державнии
{совий iнспектор- В.В.Заб"r,rу*

питань узгодження заборгованостi з рiзн в тарифах.



Згiдно
затверджеiтоi

п. 4 Методики визначен
постановою Кабiнету MiHi

заборгованостi з рiзницi в тарифах
за кожен календарний piK (з l сiчня по 3
теплову енергiю, послуry з централi
постачання гарячоi води, послуry з п
гарячоТ води (у тому числi у разi замi
правонаступництва), послугу з центр€Lл
водовiдведення (з використанням вн

централiзованого водопостачання та
теплова енергiя, комун€tльнi послуги) в
(населення, установи i органiзацii, що фi
бюджетiв).

Розрахунок обсягу заборгованост1

урахування податку на додану BapTicTb.
Згiдно п. 5 Методики визначе

затвердженоI постановою Кабiнету М
розрахунок обсяry заборгованостi з рiзl
господарювання виходячи iз встан
теплову енергiю, комунальнi послуги,
постачалися населенню, установам i ор
таlабо мiсцевих бюджетiв, та/або i
централiзованого водопостачання та
енергiю, надають комунальнi послуги

установам, що фiнансуються з державн
до щорiчноi звiтностi, враховуючи перi
вiдповiдний тариф до споживача.

Вiдцовiдно до протоколу JфЗр в

KoMicii з узгодження обсягу заборгован
обласнiй державнiй адмiнiстрацii н
пiдтверлжуючих документiв для КП
узгодження обсягiв заборгованостi з рiзн
з центр€tлiзованого постачання гарячоi
та постачання гарячоТ води, що виробля
заг€Lпьну суму б1 558 067,00 грн, з неi:

- населенню всього на суму 55 05

20lб piK- || |64 926,33 грн;
2017 piK - 12 038 431,06 грн;
2018 piK - 12 540 678,68 грн;
2019 piK - 5 853 401,36 грн;
2020 piK - 5 135 412,2З грн;
5 мiсяцiв 202t року - 8 322 6|9,27

/ В.В.Забитчук

Прuл.tiрнuк М 2

заборгованостi з рiзницi в тарифах,
Украiни вiд 15.09.2021 Ns977 обсяг

станом на 1 червняZOz1 р. Oкрем0
грулня) та за п'ять мiсяцiв 2021 року за

опалення та центраrriзованого
чання тепловоТ енергiТ та постачання

и сторони у зобов'язаннi та/або у разi
ваного постачання холодноi води та

iшньобулинкових систем), послуry з

рiзi вiдповiдних категорiй споживачiв
:суються з державного таlабо мiсцевих

з рiзницi в тарифах здiйснюсться без

заборгованостi з рiзницi в тарифах,
icTpiB УкраIни вiд |5.09.2021 J\Ъ977

ицi в тарифах здiйснюеться суб'ектами

уповноваженим органом тарифiв на

що вироблялися, транспортуваJIися та
iзацiям, що фiнансуються з державного
м пiдприемствам теплопостачання,

)довiдведення, що постачають теплову
населенню, а також органiзацiям та

та/або мiсцевих бюджетiв, вiдповiдно
протягом якого дiяв та застосовувався

29.09.202|р. засiдання територiальноi
i з рiзницi в тарифах при Хмельницькiй

пiдставi поданих розрахункiв та
<<Тепловик> прийнято рiшення про

цi в тарифах за теплову енергiю, послуги
послуги з постачання тепловоТ енергii

ся, транспортув€lлися та постач€Lпиая на

468,9З цн, в тому числi:

ий державний
й iнспектор



- установам та органiзацiям, що
бюджетiв на суму б 502 598,07 грн, в то

2013 piK - 1 ЗЗ2 370,46 .рr;
20|4 piK- 1 508 086,09 грн;
2015 piK - 4|8 2t4,60 .рr;
20lб piK - 787 598,73 .р";
20|7 piK - 1 640 047,27 грн;
2018 piK - 8 16 280,92 гривень.
Пунктом 7. Методики визначення

затвердженоi постановою Кабiнету MiHi

застосовув€tпися суб'ектами господарюва

визначено, що обсяг заборгованостi
суб'ектами господарювання як

урахуванням витрат iнвестицiйноТ
з iнвестицiйною дiяльнiстю) на
вироблялися, транспортув€Lпися та п

установам, що фiнансуються з державн
iншим пiдприемствам теплопостачання,
водовiдведення, якi надають населен

фiнансуються з державного таlабо Mic

фактичнi витрати), i фактичними н
затверджув€Lлися та/ або погоджув€Lпися
мiсцевого самоврядування вiдповiдно
тарифiв на теплову енергiю, iT вироб
надання комунzLльних послуг,
НКРЕ або НКРЕКП вiдповiдно

Обсяг заборгованостi з рiзницi в

та фiнансовоi допомоги з державно
дiяльностi, якi безпосередньо вик
суб'скта господарювання (вiдшкодуван
таlабо кошти, отриманi з бюджетiв на
складовими встановлених тарифiв тощо).

Розрахунок обсяry заборгован
суб'ектом господарювання окремо за
2021' року

В перiодi, за який визначено обся
теплову енергiю, тарифи на теплову ен

роки, сiчень-травень 2021 року та для

роки, сiчень-травень 202| року, зазна
нарахувань за теплову енергiю та кому
заборгованостi з рiзницi в тарифах,
Украiни вiд 15.09.2021 р. JtГs 977 (н

В.В.Забитчук

Прtu,liрнuкМ 2

державного або мiсцевогофi ;уютЬСЯ

числi:

ргованостi з рiзницi в тарифах,
iB Украiни вiд |5.09.2021 р. N977,
рiзницi в тарифах визначасться

рiзни мiж фактичними витратами (з

дiяльн i та фiнансових витрат, пов'язаних
тепло енергiю, комунальнi послуги, що

чапися населенню, органiзацiям та
таlабо мiсцевих бюджетiв, та/або

ентралiзованого водопостачання та

, органiзацiям та установам, що
х бюджетiв, TaKi послуги (далi -

ваннями згiдно з тарифами, що
влади чи органами

порядкiв (методик) форrування
, транспортування та постачання,

затвер, их Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
доikп нь, визначених законом, та

ня до споживачlв.
ифах зменшуеться на суму трансфертiв
та мiсцевого бюджетiв вiд основноi
,о на операцiйну (основну) дiяльнiсть
: заборгованостi з рiзницi в тарифах

дшкодування окремих витрат, згiдно iз

з рiзницi в тарифах оформляеться
каJIендарнии piK та за п'ять мiсяцiв

заборгованостi з рiзницi в тарифах на
гiю для населення за перiод 20|6-2020

2013-2020юджетних установ за перiод
,i у додатку 4 <Розрахунок фактичних

bHi послуги) до Методики визначення
дженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB
i - 'Щодаток 

4) за вiдповiднi роки

й державний
й iнспектор



вiдповiдають тарифам встановленим

здiйснюе державне регулювання у
СтарокостянтинiвсъкоТ MicbKoT ради.

(loBidKa щоdо всmановленuх
zарячоi'воdu по лt.

В ходi ревiзii питання правил
нарахувань за теплову енергiю
проведено шляхом множення обсягiв
дiяли протягом звiтного перiоду.

Обсяги реалiзацiТ тепловоI

фактичними пок€tзниками обсяry
вiдповiдноi категорiТ споживачiв
вiдповiдають даним звiтностi.

В .Щодаток 4 до суми здiйснених п
енергiю/комун€tльнi послуги включено
за теплову енергiю, наданi споживачам п

Кориryвання проведенi у зв'язку з

повному обсязi, документzLIIьно пi
абонентського вiддiлу КП <Тепловию).

В гр. 10 Щодатку 4 суми здi
теплову ецергiю/комун€tльнi послуги у l

теплову енергiю, комунulльнi послуги сп
природного г€ву не вiдображенi.

ревiзiсю включенння Кп <тепло

фiнансовоi допомоги з державного/мiсце
доходу (зокрема списана кредиторська
що придбавались та використанi
теплопостачання), якi безпосередньо
дiяльнiсть суб'екта господарювання
трансфертiв та фiнансовоi допомоги з де
суму 1 З39 515,0 грн, в тому числi:

- за 2013 piK в ,Щодаток 2 <Р

тарифах на теплову енергiю, I

централiзованого постачання гарячоi во
та постачання гарячоi води, що вироб.

установам та органiзацiям, що фiна.
бюджетiв таlабо iншим пiдприемствам
енергiю, надають послуги з централi
постачання гарячоi води, послуги з

гарячоi води установам та органiзацt
мiсцевих бюджетiв) на суму 720 825,00

В.В.Забитчук

реал
за вlтнии

овами НацiональноТ

ПpllMipHuK М 2

KoMicii, що
рiшеннямикомун€Lльних послуг та

в на mеплову енер2iю, посmачання
,rпянmuнiв 

у !ос)аплку NЬ 2 dо акmа)

HocTi проведеного розрахунку суми
но, що у гр. 9 .Щодатку 4 розрахунок
iзацiТ тепловоi енергii на тарифи, що

11 та суми нарахованого доходу з

BapTocTi тепловоi енергii для
перiод вказанi в .Щодаток 4

11 та

yHKiB коригування плати за теплову
i кориryвання плати (нарахування)

луги.
ненаданням послуг або надання ix не в

ються вiдповiдними розрахунками

их перерахункiв кориryвання плати за

розмiру нарахувань за
iз змiною для них цiни

'язку з iз змiною
ивачам у зв'язку

до Додаткiв 1, 2 сум трансфертiв,
го бюджетiв та iнших видiв фактичного

гованiсть за товари (роботи, послуги),
господарську дiяльнiсть у сферi

користанi на операцiйну (основну)
овлено, що до .Щодаткiв включено суми

вного/мiсцевого бюджетiв на заг€Lпьну

унок обсяry заборгованостi з рiзницi в

з централiзованого опалення та

, послуги з постачання тепловоi енергiТ
ися, транспортув€tлися ^га постачапися

я з державного таlабо мiсцевих
опостачання, що постачають теплову

ваного опЕlлення та централiзованого
чання тепловоi енергii та постачання

що фiнансуються з державного та/або
н;

й державний
iнспектор



- за2018 piK на заг€Lllьну суму 618
обсяry заборгованостi з рiзничi в

централiзованого опчlлення та централiзо
постачання тепловоi енергii та поста
транспортув€tпися та постачалися
теплопостачання, що постачають те

централiзованого оп€Lлення та централiзо.
постачання тепловоi енергii та постачан
591,00 |рн, в Щодаток 2 <Розрахунок обс
теплову енергiю, послуги з централi
постачання гарячоi води, послуги з
гарячоТ води, що вироблялися, транс
органiзацiям, що фiнансуються з д
iншим пiдприемствам теплопостачання,
послуги з централiзованого оп€Llrення та
послуги з постачання тепловоi енергiТ
органiзацiям, що фiнансуються з держав
81 090,00 гривень.

В звiтi про рух грошових коштi
кТепловиi>, вiдображено надходження в.

3 2228,0 тис грн (надходження вiд отри
2020 -З 542,0 тис |рн, сiчень-червень 2

Згiдно звiту про надходження та

затверджено асигну
грн, KacoBi видатки

Згiдно звiту

(форма JФ2-м) за 201'9 piK по КПКВ 02117

2610 кСубсидiТ та поточнi трансферти п
ваннявсумi1000
проведено в cyMi 200

про надходження
спецiального фо"ду (форма JФ4-3м) за
енергозбереження) за КЕКВ З2|0 ((

(установам, органiзацiям)> затверджено
надiйшло коштiв в cyMi 4 02З 493,00
4 023 493,00 гривень.

Згiдно звiry про надходження
спецiального фонду (форма J\b4-3M) по
проектiв в рамках здiйснення заходiв
окремих територiй> за КЕКВ З2|0
(установам, органiзацiям)> затверджен
надiйшло коштiв в cyMi 550 000,0 грн,
гривень.

ПptlMipHuK М 2

,00 грн, з неi в ,Щодаток 1 <Розрахунок
на теплову енергiю, послуги з

ного постачання гарячоi води, послуги з

ання гарячоi води, що вироблялися,
ню таlабо iншим пiдприемствам

ову енергiю, надають послуги з

го постачання гарячоТ води, послуги з

гарячоi води населенню>) на суму 535
заборгованостi з рiзницi в тарифах на

ваного опапення та централiзованого
чання тепловоi енергiТ та постачання
вапися та постачаJIися установам та
го таlабо мiсцевих бюджетiв таlабо

о постачають теплову енергiю, надають
iзованого постачання гарячоi води,

постачання гарячоI води установам та
го таlабо мiсцевих бюджетiв>) в на суму

(за прямим методом) форми }ф3 КП
цiльового фiнансування за 20l8 на суму

ання субсидiй),2019 - 4 77З,0 тис грн,

року - 0 гривень.
користання коштiв загального фонду
<Заходи з енергозбереження>> за КЕКВ
риемствам (установам, органiзацiям)>

,0 грн, надiйшло коштiв в cyMi 200 000,0

,00 гривень.
та використання iнших надходжень

0217640 <Заходи з19 piK по КПКВ
iтальнi трансферти>> пiдприемствам

асигнування в cyMi 8 400 000,00 грн,
н, KacoBi видатки проведено в cyMi

та використання iнших надходжень
0217ЗбЗ <Виконання iнвестицiйних

)до соцiально-економiчного розвитку
iтальнi трансферти> пiдприсмствам

асигнування в cyMi 550 000,0 грн,
oBi видатки проведено в cyMi 550 000,00

ий державний
ий iнспектор
В.В.Забитчук



Згiдно звiту про надходження та
(форма Nч2-м) 2020 piK по КПКВ 021764
26t0 кСуýсидii та поточнi трансферти
затверджено асигнування в cyMi 5

4 700 000,0 грн, KacoBi видатки проведен
Згiдно звiту про надходження

спецiального фо"ду (форма J\Гч4-3м) за

енергозбереження) за КЕКВ 3210
(установам, органiзацiям)> затверджен
надiйшло коштiв в cyMi З 542 000,00
3 542 000,00 гривень.

Згiдно наданих peecTpiB бюдж
(одержувачiв) бюджетних коштiв, платi
також витяry iз офiцiйного державного i
портzLл e-data (Сдиний веб-портал ви
оприлюднюеться iнформацiя згiдно i
використаiлня публiчних коштiв) КП (Т
на загальну суму IЗ 754 863,00 гривень,
грн (заробiтна плата, еСВ, податок на
201,9 - 4773 49З,0 грн (з неТ 200 000,

доходи фiзичних осiб утриманий iз зl,.

4 700 000,0 грн перераховано АТ (ОГС)
г€rзу за вересень 2020 року, сiчень-червен.

За даними бухгалтерського облiку
вiдображено надходження та використа
тис грн, 2019 - 4 77З 49З,0 грн, 2020 - 8

0 гривень.
Враховуючи вищевикладене, КП

коштiв (за прямим методом) форми J\ч3

отримання коштiв вiд цiльового фiнанс
закону Украiни <Про бухгалтерський о(

|6.07.1999 року М 99б-ХIV.
При цьому, в .Щодатках l, 2 при

теплову енергiю, послуги з централ
постачання гарячо1 води, послуги з п
гарячоi води, що вироблялися, трансп

установам i органiзацiям, що фiнансу
20|9 piK КП <<Тепловик>) ради не врах
по КПКВ 02|7640 <<Заходи з енер
поточнi трансферти пiдприемствам (у
грн (200 000,0 - 2340,00 (1,1,7Yo спо
використано на заробiтну плату, за2020

у В,В.Забитчук

ПрtlлtiрнuкlФ 2

икористання коштiв загального фоrду
<Заходи з енергозбереження>> за КЕКВ
риемствам (установам, органiзацiям)>

000,00 |рн, надiйшло коштiв в cyMi
cyMi 4 700 000,00 гривень,

та використання iнших надходжень
020 piK по КПКВ 0217640 <<Заходи з

пiтальнi трансферти>> пiдприемствам
асигнування в cyMi 7 З73 88б,80 грн,
н, KacoBi видатки проведено в cyMi

фiнансових зобов'язань розпорядникiв
них доручень та виписок iз paxyHKiB, а

мацiйного ресурсу у мережi IHTepHeT

ристання публiчних коштiв) на якому
Законом УкраТни <Про вiдкритiсть
,овик> використано бюджетних коштiв

тому числi за2018 piK в cyMi бl8 690,0
оходи фiзичних осiб утриманий iз з/п),

грн - заробiтна плата, еСВ, гIодаток на
i), 2020 piK 8 242 000,00 грн, з неi
Хмельницькгаз) за розподiл природного
202l року 0 гривень.

по paxyнl<y 482 <L{iльове надходження)
коштiв за 2018 piK в cyMi 618 690,00

42 000,0 грн, сiчень-червень 202l року -
Тепловик) до звiту про рух грошових
2020 piK внесено недостовiрнi данi щодо

, чим порушено вимоги п.1 ст. 1l
iK та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд

унку обсяry рiзницi в тарифах на
опzLлення та централiзованого

чання тепловоi енергii та постачання
вzLлися та постаччLлися населенню та

з державного або мiсцевих бюджетiв за
но отриманi з мiсцевого бюджету кошти

ння)) за КЕКВ 2610 <Субсидii та
новам, органiзацiям)> в cyMi l97 бб0,00
вання Гкал iншими споживачами), якi
iK КП <<Тепловик)) не враховано отриманi

державний
й iнспектор



з мiсцевого бюджету кошти по КПКВ
КЕКВ 26110 <СубсидiТ та поточнi
органiзацiям)> в cyMi 4 бЗ5 610,0 грн (4

ПрuмiрнuкМ 2

|7640 <Заходи з енергозбереження) за
пiдприемствам (установам,

iншими споживачами)), якi перерахован
Ns 1 АТ (ОГС) Хмельницькг€в> за розпо природного г€ву за вересень 2020 року.

Вищевказане призвело до завищен я обсяry рiзницi в тарифах на загальну
суму 4 833 Z7Or0 грн, чим недотрим о вимоги п. 7 Методики визначення

заборгованостi з рiзницi в тарифах, дженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 15.09.202I р. J\Ъ977, в частин того, що обсяг заборгованостi з рiзницi в

тарифах зменшусться на суму трансфертi та фiнансовоi допомоги
мiсцевого бюджетiв вiд основноТ дiял ) якi безпосередньо

господарювання
кошти, отриманi

операцiйну (основну) дiяльнiсть суб
заборгованостi з рiзницi в тарифах 'або

вiдшкодув€lння окремих витрат, згiдно iз ими встановлених

Ревiзiею витрат включених до унку рiзницi в тарифах встановлено:
Факm Hi вumраmu.

Згiдно поданого Розрахунку з рiз i в тарифах на теплову енергiю, послуги
послугиз центр€шiзованого оп€Lпення та централi ваного постачання гарячоi води,

000 - 64390,0 (|,3'7% споживання Гкал
платiжним дорученням вiд 20.10.2020

кта

з державного та
використано на
(вiдшкодування
з бюджетiв на
тарифiв тощо).

з постачання тепловоi енергii та п

транспортув€lлися та постачалися
теплопостачання, що постачають

енню таlабо
ly енергiю,

центра:riзованого опztлення та централiзо постачання
постачання тепловоi енергii та п я гарячоi води, населенню, за формою

визначення заборгованостi з рiзницi ввизначеною ,.Щодатком }{bl до Методи
тарифах, затвердженоi постановою К нету MiHicTpiB Украiни вiд 15.09.2021

Jф977, КП, кТепловию) включено насту
послуги з центрЕlлiзованого оп€Lпення та ]

i фактичнi витрати на теплову енергiю,
нтралiзованого постачання гарячоi води,

що вироблялись транспортув€Lпись та п ч€tлись населенню :

ний державний
ий iнспектор

чання гарячоi води, що вироблялися,
iншим пiдприемствам
надають послуги з

гарячоi води, послуги з

чнi витрати ( з врахуванням витрат
тицiйноТ дiяльностi та фiнансових

, пов' язаних з iнвестицiйною
iстю) на теплову енергiю, послуги з
ентралiзованого оп€Lпення та
:iзованого постачання гарячоi води,

роблялись транспортув€lлись та
чаJIись населеннюз врахуванням

ифноi мето

Фак
iнr

в

дiял

46 654 315.85
58 242 26з,06
59 42з 7з9,68

В.В.Забитчук
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2019 52 900 38з

В .Щодаток J\Гs2 до Методики визна ння заборгованостi з рiзницi в тарифах,

затвердженоi постановою Кабiнеry MiH iB УкраТни вiд |5.09.2021 Jф977, КП
<<Тепловик) включено наступнi фактичн витрати на теплову енергiю, послуги з

централiзованого опсLлення та централi го постачання гарячоi води, що
вироблялись транспортув€tлись та ись установам та органiзацiям, що

фiнансуються з державного або мiсце

Що розрахунку витрат на тепло енергiю, у тому числi il виробництво,
транспортування та постачання, п ги з центра_гtiзованого оп€Lлення та

42

централiзованого постачання гарячоi
постачання гарячоi води, складеного ]

Методики. визначення заборгованостi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
витрати, до складу яких, враховано ви
витрати. Вiдповiднi розрахунки здiйснен
20l8, 2019, 2020 роки та сiчень-травень

ди, постачання тепловоТ енергiТ та

формою визначеною Щодатком б до
з рiзницi в тарифах, затвердженоi
iд 15.09.2021 J\Ъ977, включено фактичнi

ничу собiвартiсть та адмiнiстративнi
окремо за 20|З, 20|4, 2015,20|6,2017,
21 року для установ та органiзацiй, що

ий державний

5| 620 907,08

з8 227 773,з4сiчень-травень 202I
Всього за перiод:

Hi витрати ( з врахуванням витрат
цiйноi дiяльностi та фiнансових
т, гtов' язаних з iнвестицiйною

) на теплову енергiю, посrryги з

ентратtiзованого опЕlлення та
,iзованого постачання гарячоТ води,

ись транспортув€tлись та
ЕLгIись установам та органiзацiям з

ванням тарифноi методики
l1 600 244,46
10 378 977,09
|2 360 774,44
|2 024 131,91

10 820 0з6,27
1l 609 467 "92
8 2з5 886,40
1 1 525 648,31

10 753 402,28сiчень-травень 202l

1совий iнспектоп
,/в.в.зчоrrоу*



фiнансуються з державного або мiсцево

роки та сiчень-травень 202l року для н

Вidповidнiсmь вкпючення dо роз,
KodeKcy YKpaiHu, зокреfurа за сmаm
операцluнl вumраmuD.

Статгею 138 Податкового кодексу
при HapaxyBaHHi амортизацii необоротн

Вiдповiдно до cTaTTi

результат до оподаткування
основних'засобiв таlабо нематерiапьн
положень (стандартiв) бухгалтерсь

фiнансовоi звiтностi; на суму з€tпишко
засобiв таlабо нематерi€шьних активiв,
положень (стандартiв) бухгалтерс

фiнансовоi звiтностi, у разi лiквiдацii
за-гtишковоi BapTocTi окремого об'екта
невиробничих нематерi€ulьних активiв,
положень (стандартiв) бухгалтерсько

фiнансовоi звiтностi, у разi лiквiдацiТ
на ремонт, реконструкцiю, модернi
основних засобiв чи невиробничих нем
вiдповiдно до нацiональних положень
мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтн

Вiдповiдно до cTaTTi 138.2.

результат до оподаткування зменшует
основних засобiв таlабо нематерiаJIьних
cTaTTi; на суму з€Lпишковоi BapTocTi о
нематерiапьних активiв, визначеноi з у
разi лiквiдацii або продажу такого об'
таlабо нематерiальних активiв у межах
вiдповiдно до нацiональних положень
мiжнародних стандартiв фiнансовоi
корисностi основних засобiв таlабо нем
вiднесених до витрат втрат вiд змен
нематерi€ulьних активiв вiдповiдно д
бухгалтерQького облiку або мiжнародни
первiсноi BapTocTi придбання або ви
основних засобiв таlабо невиробничих

ремонт, реконструкцiю,
вiднесених до витрат
бухгалтерського облiку або мiжнародн

-В.В.Забитчук

бюджетiв та
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20|6, 20]I], 201 8, 20т9, 2020
ня.
ку вumраm ыд,lо2ал,| Поdаmковоzо

u вumраm ксшIорmuзацiя> mа <iHu,ti

краiни визначено рiзницi, якi виникають
активiв.

138.1 По ткового кодексу Украiни фiнансовий
: на суму нарахованоi амортизацii
активiв вiдповiдно до нацiональних
облiку або мiжнародних стандартiв

,i BapTocTi окремого об'екта основних
наченоТ вiдповiдно до нацiональних

облiку або мiжнародних стандартiв
продажу такого об'екта; на суму

,евиробничих основних засобiв таlабо
наченоi вiдповiдно до нацiональних

облiку або мiжнародних стандартiв
продажу такого об'скта; на суму витрат

або iншi полiпшення невиробничих
€шьних активiв, вiднесених до витрат
ндартiв) бухгалтерського облiку або

кового кодексу Украiни фiнансовий
: на суму розрахованоi амортизацii

активiв вiдповiдно до пункту 1З8.3 цiеТ
об'скта основних засобiв таlабо

уванням положень цiеТ cTaTTi Кодексу, у
; на суму дооцiнки основних засобiв

,опередньо вiднесених до витрат уцiнки
iB) бухгалтерського облiку або

HocTi; на суму вигiд вiд вiдновлення
iальних активiв у межах попередньо

ення корисностi основних засобiв або
нацiональних положень (стандартiв)

стандартiв фiнансовоТ звiтностi; на суму
влення окремого об'екта невиробничих
ематерiальних активiв та витрат на ik

модернiзацiю або iншi полiпшення, у тому числi
нацiональних положень (стандартiв)
стандартiв фiнансовоi звiтностi, у разi

державний
й iнспектор

вiдповiдно



продажу такого об'екта невиробничих
активiв, аJIе не бiльше суми доходу (вир

Щля ревiзii надано Щодатки АМ
прибуток <Iнформацiя щодо нараховано'
сiчень-травень 2021' року,
наступних видiв дiяльностi
енергii.

як виробни

КП <<ТепловикD пiд час здiйснення
в тарифах Оуло враховано рlзницю, я
основних засобiв та нематерiЕLпьних

результату щодо вищевк€ваних видiв дiял
Податкового кодексу Украiни.

Обtрунmованiсmь розпоdiлу аdм
diшbHocmi суб'екmа zоспоdарювання, у
вuр о б нuцm в а, mр ан спорmу в ання,

Адмiнiстративнi витрати розподi
та постачаннrI тепловоi енергiТ.

Iнших видiв дiяльностi, якi
КП <Тепловик) за перiод дослiдження не

КП , <<Тепловик> адмiнiстративнi
облдiковоТ полiтики, затвердженоТ н
кТепловик) та органiзацiю бухга-гrтерськ
Jф1 на вiдповiднi роки, керуючись За
та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> вiд 16.

облiк тепловоi енергiТ та водопостачан
постанови НКРЕКП вiд 25.06.2019

формування тарифiв на теплову енергi
постачання>.

Обtрунmованiсmь розпоdiлу
diшbHocmi суб'€кmа zоспоdарювання, у
вuробнuцmва, mранспорmування,
KoJиyHculbHi послуzu.

Загальновиробничi
транспортування та постачання тепловоТ

Iнших видiв дiяльностiо якi
КП <Тепловию) за перiод дослiдження не

Загальновиробничi витрати
КП <Тепловию> <Про облiкову полi
бухгалтерського i податкового облiку>
Украiни кПро бухгалтерський облiк
16.07.|999 J\Ь99б-ХIY, uПро
водопостачання> вiд 22.06.2017

Прuл,tiрнuк Nэ 2

основних засобiв або нематерiа-IIьних

), отриманоi вiд такого продажу.

податкових декларацiй з пOдатку на
амортизацii> за перiод 20IЗ-2020 роки,

амортизацlя врахована в складi витрат, в розрiзi
, транспортування, постачання тепловоТ

унку витрат для визначення рiзницi
виникла при HapaxyBaHHi амортизацii

активiв при обчисленнi фiнансового
HocTi вiдповiдно до статей 138.1 та 138.2

lсmраmuвнuх вumраm лиiэtс вudамu
на diмьнiсmь зчuслi вidнесенuх

mеплово|' eHepeit.

витрати

коме

РокУ,

на виробництво, транспортування

передбачають лiцензiйну дiяльнtсть
lиснюв€lло.
витрати розподiляються вiдповiдно

кПро облiкову полiтику КП
го i податкового облiку> вiд 02.0|.2019

Украi'ни пПро бухгалтерський облiк
.l999 р. JФ996-XIY, <Про комерцiйний

вiд 22.06.20|7 року, вiдповiдно до
J\Ъ1174 <Про затвердження Порядку

, iT виробництво, транспортування та

овuробнuчtlх вumраm лliж вudалtu
чuслi BidHeceHux на diяльнiсmь з

ня mепловоi' eHepzii mа BidпoBidHi

подiляються виробництво,
11.

передбачають лiцензiйну дiяльнiсть
1иснюваJIо.

подiлялися вiдповiдно до Наказу
ку КП <<Тепловик> та органiзацiю
вiдповiднi роки керуючись Законами

фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд
tйний облiк тепловоi енергii та

iдповiдно до постанов НКРЕКП кПро

й державний
ий iнспектор
.В.Забитчук



транспортування та
гарячоi води)) вiд 24.0з.2016 м 377,

затвердження Порядку формування тар
постачання, послуги

тарифiв нЁ теплову енергiю, iT виробни
25.06.20|9 роr.у J\Ъ 1 1 74.

Вidповidнiсmь вidнесення вumраm
do въtлtое ПсБО Iб <Вumраmu)).

Витрати на збут КП <<Теплови

враховуваJIися вiдповiдно до вuробн
mепловоt eHepzii.

Обrрунmованiсmь включення dо
абоненmське обслуzовування (вidповi
комунальнi послуzu> Bid 09.1I.2017 ро,rу,
0I.05.20I9 ро,rу).

Плата за абонентське обслугову
враховувалася.

Обryунmованiсmь включення вum1

обслуzовування mа залliну вузлiв кол,tерцiй
Вiдповiдно до Закону Украiни кП

водопостачання)) вiд 22.06.20|7 року
З|.05.2021 року КП <<Тепловию> отр
встановлення, обслуговування та замi
енергii. У бухгалтерському облiку ланi
<<Iншi доходи>. Витрати на зЕвначений
977 <Iншi операцiйнi витрати). Iншi о
на виробництво, транспортування та
до витрат дiяльностi з виробництва, тран

вuзначенн1 обсяеу забореованосmi з рiзнu
Iнвестицiйна складова при роз

визначення обсяry заборгованостi з рiзни
Вiдповiдно до п.1 1 Методики

тарифах, затвердженоi постановою Кабi
Ng977, вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
розрахунку обсягiв заборгованостi з pi
господарювання.

В ходi ревiзii директору КП <Те.

24.||.202| року щодо допущеного пору
Як пояснив директор КП <Тепл

iнфорwtацiею, необtрунmованvlJvlu i супе.,

вuклаdенuлlu в lовidцi ревiзi| не

Прuмiрнuк Nэ 2

iB на теплову енергiю, ii виробництво,

централiзованого оп€LгIення i постачання

ро затвердження Порядку формування
транспортуваннrI та постачання> вiд

сmаmmi квumраmu на збуm> вidповidно

при
бQ,

визначеннi фактичних витрат
mранспорmування, посmачання

факmuчнtм вumраm lutamu за
do Закону YKpatHu оПро жumлово-
й був ввеdенuй у diю в повноJйу обсязi

при визначеннi фактичних витрат не

к)>

у вuzляdi BHecKiB на всmановлення,
оzо облiку,

комерцiйний облiк тепловоi енергiТ та
119-VII у перiод з 01.01 .2020 року по

в€lло доходи у виглядi BHecKiB на
вузлiв комерчiйного облiку тепловоi

доходи облiковуються на рахунку 746

дiяльностi облiковуються на рахунку
iйнi витрати не включ€tпися до тарифiв

чання тепловоТ енергii, та не включ€Lлись
ння, постачання тепловоi енергii.

звimноео перiоdу, пов'жан1,1х з
ку факmuчнttх вumраm, з Jilеmою

i в mарuфах,

унку фактичних витрат, з метою
в тарифах не враховув€Lлася.

изначення заборгованостi з рiзницi в

MiHicTpiB Украiни вiд l5.09.202l р.
их, використаних пiд час здiйснення

ицi в тарифах, несе керiвник суб'екта

,Щушенко О.С. вручено питання вiд

,.Щушенко О.С. : к...З
u положенняJvlu mа

|ння.

вик)) ПОJИUЛКОВОЮ

BUCHOBKaJY|U

сmаmmi ]9,

державний
вии lнспектор

ь mа вidповidно dо ч.2

В.Забитчук



сmаmmi 68 Консmumуцii Украiнu, ч.I
засаdu зdiйснення dержавноzо фiна
КМУ кПро заmверduсення ПоряdlЕ
ауdumорською слуэюбою, It мiасреziонал
квimня 2006 р. N 550 поdаелло cBoi

В резульmаmi провеdеноzо
вuклаdенuх в tовidцi ревiзii на ix вidпов
насmупне:

I. В ,Щовidцi ревiзit на сmор.б зазна

рух ?рошовuх KoulmiB (за пряJчrl,tтчl лl
HedocmoBipHi daHi ulodo оmрuJvлання

поруu.лено вllJйоzu п.I сm. 1 I закону

фiнансову звimнiсmь в YKpaiHi> Bid ]6.07.
КП r<ТепловuкD не Jйоже поzоdu

полоэtсення.ц4u i BucHoBKclJylu про поруш
- ulо нiбumо do звimу про рух zpol,tu,

М3 за 2020 piK внесено HedocmoBipHi

фiнансу всtння i з азнача€.lчло, lt4o :

а) на pclxyHKax бухеалmерськоео
вidобраэtсапася iнфорлtацiя про факmuчн
iнвесmuцiЙноi' mа
бухzалmерськоzо облiку з dоmршлланняJуl

mа фiнансову звimнiсmь в YKpaiHi> вid 16.

б) пidпрuемсmвоJи не булu
YKpaiHu оПро бухzалmерськuй облiк
I б.07. I999 року М 99б-Пt/.

Вidповidно dо piu,leHb cecii
розпоряduсень lиicbKozo zоловu у
енерzазбереэюення)) по КПКВ 7б40 mа

фiнансово|

п i d прu елt с m в аJчl, у с m а н о в ам (о р z ан iз ацiялп.

по вул. Варчука, 18 з поклаdанняtи на не|ъ
пункmiв на коmельнях по вул. Мuру,
Сmарокосmянmuнiв Хллельнuцькоl' обл.,

зал,tiною mруб на попереdньоiзольованi
KCl"ц,lePaX dля з'еdнання коmелень по
коmельнею Варчука, I8 л,l. Сmарокосm,
з мiсцевоzо бюdжеmу по спецiал
Наdхоdження цuх кохumiв вidобраuсено
пря.+lllJй меmоdолl) форлlu ]Ф3 за 2020 piK

В 2020роцi mакоэtс наdано Koul,
енерzозбереження) по ItПКВ 7б40 mа
mрансферu пidпрuемсmвалr (у,

В.В.Забитччк

ПрttмiрнuкtФ 2

i 12 Закону YKpaiHu <Про ocHoBHi

конmролю в YKpaiHi>l, п. 42 Посmановu

ня iнспекmування !ержавною
шйu mерumорiальнllл4u opzaHavлu) Bid 20

ня l зачваження.
пidпрuемсmва аналiзу поло}lсень

на пi,

20

сm. I I закону
в YKpaiHi> Bid

iсmь законоdавсmву було всmановлено

ься, 1t4o КП KTerutoBuч)) dо звimу про

) форлlu М3 за 2020 piK внесено
miB Bid цiльовоzо фiнансування, чu-л4

|Hu <Про бухzалmерськuй облiк mа
999 року М 99б-Шr.

з вuклаdенujчlu в п.I lовidцi ревiзii'

кошmiв (за пряпtuлl меmоdолl) форлtu
i u4odo оmрuп4ання коulmiв Bid цiльовоzо

облiку своечасно, повно mа правduво
наdхоdження в резульmаmi операцiйно|,

lx руху на рахунках
кону YKpaiHu кПро бухzалmерськuй облiк
7. 1 99 9 року ]l|g9 9 6-XIV ;
i правuла i вutпоzu п.I
фiнансову звimнiсmь

Ci ,осmянmuнiвськоt MicbKoi раdu mа
0р КII <<Тепловuк>l на кЗахоdu з
КЕКВ 3210 к Капimальнi mрансферmu

> dля провеdення реконсmрукцii' коmельнi
нmаж ень mа влаulmуваннял| mепло вuх
'4 mа по вул. Героiв Кру* 5/l Jй.

mа реконсmрукцit mепловtlх lиереэtс iз
з проклаdкою в iснуючuх каналах mа
.Mupy,44/3 mа Героtв Kpy*,5/l з
HiB Хпtельнuцькоi' обл. оmрufulсlло коulmu
фонdу у роз*tiрi 3 542 000,00 2рн.,

в звimi про рух zрошовх,tх KoulmiB (rо

ряdt<у 30I0 за звimнuй перiоd 2020piK.
з мiсцевоzо бюdэюеmу на кЗахоdu з
КЕКВ 2бl0 к Субсudii' mа поmочнi

орzанiзацiям) по зсЕсulьному фонdу в

ий державний
ий iнспектор



розмiрi 4 700 000,00 zpH,, якi Bi
прялlttлt меmоdом) форл,tu М3 за 2020 piK
за суmmевiсmю i за прuзначення оmрufutан

рiзнi.
В ряdку 3095 <IHlei наdхоdження))

щоdо заповнення фор. фiнансовоi
вidобраэtсаюmься iHu,ti наdхоdэюення z,

dля вidображення якuх за ознаксLмu
сmаmmю, або не включенi do попереdнiх

резульmаmi операцiйноt diшbHocmi,
наdхоdlсення Bid diяльносmi обслуzовуюч

2. В !овidцi ревiзii на сmор.б зазна

розрахунку обсяеу рiзнuцi в mq

ценmралiзованоlо опалення mа ценmралi.
з посmачання mепловоi' eHepzii' mа пос
mранспорmувалuся mа посmачалuся н

фiнансуюmься з dерэtсавноzо або л,tiсцев

раdu не враховано оmрu.л*анi з лtiс
кЗахоdu з енерzозбереэюення)) за КЕКВ
пidпрuел,tсmваJч, (усmановам, орzанiзац
2340,00 (I,17% спозtсuвання Гкал iH

заробimну плаmу, ))

Пidпрuсллсmво не моэ!се поzоd
200 000,00, zpH. булu вuкорuсmанi на е

якi прutuчtсutu учасmь у звеdеннi ос
коmельнi по вул. Варчука, 18 з
merшorl,Ix пункmiв на коmельнях по вул.

Сmарокосmянmuнiв Хмельнuцькоl' обл.,

зал,tiною mруб на попереdньоiзольованi
KaJvrepax dля з'еdнання коmелень по
коmельнею Варчука, 18 лt. Сmарокос,
з бiльu,tuлu балансову варmiсmь з ве deHux
капimал пidпрuелtсmва вidповidно dо pi
В idповidно збiльtl.лення сmаmуmноzо ка
(звim про фiнансовuй резульmаm) за Bi,

3. В tовidцi ревiзii'на сmор.б зазна
обсяzу рiзнuцi в mарuфах на mеплову ене,

mа ценmралiзованоzо посmачання zаря
eHepeii' mа посmачання zарячоi Bodu,
посmачсuluся населенню mа
dерэtсавноео або мiсцевош бюdэrcеmiв
оmрuманi з tиiсцевоео бюdэюеmу

ПpttMipHuK lФ 2

i в звimi про рух zpouloтllx коu,miв (за

ряdку 3095 <IHu,ti наdхоdження)), mак як
кошmu з Jч|iсцевоео бюdжеmу в 2020 роцi

idповidно do < Меmоduчнt tх рекоменdацiй
звimносmi>> Bid 28.03.20I3 М433
овuх коulmiв Bid операцiйноi diяльносmi,

mi не Jйоэtсна було вudiлumu окрему
mаmей звimу про рух epoulolllx Kou.lmiB у
,ма Bid реалiзацil' обороmнuх aKmuBiB,

ь з цllJчl, mоJйу lцо, коutmu в розл,tiрi
mу заробimноi' лшаmu muJчl працiвнuкам,

засобiв по провеdеннi реконсmрукцii'
на Hei' наванmаэюень mа влашmуванняJуl

upy, 44/4 mа по вул. Героiв Круm 5/I лц.

mа реконсmрукцii' mепловuх мереэtс iз
з проклаdкою в iснуючuх KaHculax mа

44/3 mа Героtв Кру., 5/1 з
iB Хмельнuцькоi обл. i цi коulmu

zоспоdарсmв mоlцо.
ься, <<Прu цьом!, в !оdаmкй 1, 2 прu
на mеплову енереiю, послу?u з

посmачання ?арячоi' воdu, послуzu
чання zарячоt Bodu, lцо вuроблмuся,

енню mа усmанова.ful i орzанiзацiялп, u4o

бюdжеmiв за 2019 piK КП кТепловuк>
бюdэюеmу колцmu по КIIКВ 0217640

бI0 кСубсudii' mа поmочнi mрансферmu

), в cyMi I97 б60,00 zp+ (200 000,0 -
вuкорuсmано наспоэtсuвачамu), якi

on+ux засобiв, якi BHeceHi в сmаmуmнuй
ь Сmарокосmянmuнiвськоi л,tiськоi' раdu.
|у Jиосюна вidслidкуваmu в звimi Баланс

idHi перiоdu.
ься, к в !оdаmках I, 2 прu розрахунку

,, послуzl't з ценmралiзованоzо опалення
i' воdu, послуеu з посmачання mепловоi'
о вuроблмuся, mранспорmувалuся mа
i орzанiзацiяlи, ulо фiнансуюmься з
2020 piK КП <Тепловuк)) не BpclxoзaHo

mu по КIIКВ 0217б40 кЗахоdu з

державний
й iнспектор

' В.В.Забитчук



енерzозбереження)) за КЕКВ 2610
пidпрuелtсmваJчl (ycmaHoBatul, орzанiзац
б4390,0 (],37% спожuвання Гкал iHu,luпtu

Пidпрuепtсmво не л4оэlсе поzоdumuсь

ф ompLиlaHi з лliсцевоzо
енерzозбереження)) за КЕКВ 2б]0
пidпрuемсmваJуl (ycmaHoBclJvl, орzанiзац

розрахунках рiзнuцi на mеrutову енерziю
за каленddрнi рокu, mак як Bi
пpoBodtHlocb mа на покрummя вumраm

розрахункu за прuроdнuй zаз iз-за
mарuфах на mеплову енереiю ;

4. В !овidцi ревiзit на сmор.6
завulцення обсяzу рiзнuцi в mарuфах
неdоmръшано Bl,Lfulozu п. 7 Меmоduкu в

рiзнuцi в mарuфах з]иенulу€mься на
dержавноzо mа мiсцевоzо бюdжеmiв Bi,

вuкорuсmано на операцiйну (основну)
(вidulкоdування заборzованосmi з рiзнuц
бюdжеmiв на вidulкоdування окрел4uх

mарuфiв mоu4о). >

Пidпрuеллсmво не Moclce
dompuMyBclJxocb вцfurоz посmановu Bid ] 5

Меmоёuкu вllзначення заборzованосmi з
вUсНовкU пол,lUЛКовltJуIU mа maKUJVlU, U.!о

Jиаюmь на Memi йоzо mракmування у
час Кп <тепловuк> знахоdumься в

забореованiсmь за прuроdнuй zаз

рiзнuцi в mарuфах на mеплову енереiю,

реzуляmорамu завidолцо з бumко ыlх m
В зв'жlу з вuклаdенuм КП кТепловuк>

I. Въutучumu з dовidкu вuсновок 1ц

кошmiв Bid цiльовоzо фiнансування, mак
пряJvlllJw меmоdом) форлtu JФ3 за 2020
пidпрuемсrпвом коulmu з dоmрuманняп,,
бусzалmерськuй облiк mа фiнансову звi,

99б-Хil/ mа кМеmоduчнl,lх реко]ие
звimносmi> вid 28.03.2013 ]ф433.

2. Вtлtучumu з dовidкu вuсновок
бюduсеmу в сулti ]97 бб0,00 zрн (200
iнu,luлtu споасuвачамu) прu розрахунку
енерziю, послу2u з ценmрсuliзованоео

В.В.Забитчук

Субсudii

ПрttмiрнuкМ 2

поmочнi mрансферmu
бl0,0 zpH (4700000)D в cyMi 4635

чамu))))

цuм, mому 1цо:

коutmu по КПКВ 0217б40 <Захоdu з
Субсudii' mа поmочнi mрансферmu
> в cywti 4 700 000,00zpH. BpaxoBaHi прu

Kamezopii' споэtсuвачiв iHuli спожuвачi
рiзнuцi в mарuфах dля цiеt каmееорii не

шmрафнuх санкцiях за несвоечаснi
Htlx Bidu.tKodyBaHb з бюdэюеmу рiзнuцi в

ча€mься, кВuu4евксване прuзвело do
заlаJlьну суму 4 833 270,0 zpH, чllJv,

muнi mozo, tцо обсяz заборzованосmi з
mрансферmiв mа фiнансовоi dопол,tоzu з
ocHolHoi diяльносmi, якi безпосереdньо
diяльнiсmь суб'екmа zоспоdарювання
в mарuфах mа/або коlаmu, оmрuманi з

зzidно iз склаdовltJчlu всmановленlм

ь з цllJй, mол4у 1цо пidпрuемсmво
ня 202] р. М 977 <Про заmверdження

рiзнuцi в mарuфах> i вважа€мо maKi
базуюmься на норJйах законоdавсmва, а

uй dля ревiзорiв спосiб, а на сьоzоdнiulнiй
uчнол4у cmaHi (miлькu креdumорська

понаd ]00 млн. zp+.) i без вidшкоdування
вuнuкла Bid баzаmорiчноzо всmановлення

dля ycix каmеzорiй споэtсuвачiв .

HedocmoBipHtх daHtlx про оmрu],lання

do звimу про рух zpou,toтu,lx KoulmiB (за

к внесено правduвi daHi про оmрuлtанi
п.1 сm. I 1 закону YKpaiHu кПро

'й u4odo
YKpatHi> Bid Iб.07.1999 року М

заповнення фор, фiнансовоi'

не врахованuх Kou.lmiB з мiсцевоzо
l0,0 - 2340,00 (],]7%о спожuвання Гкал
обсяzу рiзнuцi в mарuфах на mеruлову

mа ценmрqлiзованоzо посmачання

ний державний
ий iнспектор

в1.1лйо2

Hicmb в



zарячо| воdu, послу2u з посmачання mепл

tцо вuроблялuся, mранспорmувсtлuся mа

орzанiзацiяtи, tцо фiнансуюmься з
КП KTeruloruK) раdu в ,Щоdаmках 1,

капimалу в склаdi основнuх засобiв.
3. Вuлучumu з dовidкu вuсновок

бюduсеmу'коulmiв по КПКВ 02I7б40 к
кСубсчdit mа поmочнi mрансферmu п
сулli 4 б35 бI0,0 ерн..

4, Вшучumu з doBidKu вuсновок
заzсLпьну суJчtу 4 833 270,0 zpч, чllJй

mо?о, u4о обсяz заборzованосmi з рiз
mрансферmiв mа фiнансовоi dопомоzu з
ocHoBHot diяльносmi, якi безпосереdньо
diялlьнiсmь суб'€кmа zоспоdарювання (в

mарuфах mа/або коulml,ц оmрuлtанi з
з zidHo iз склаdо вl,Lпlu всmано вленuх

(Пumання, пояснен

В ходi ревiзii КП <Тепловию) п
заборгованостi рiзницi в тарифах в

пiдтверджуючими документами до тер
заборгованостiзрiзницiвтарифах
адмiнiстрацii.

Згiдно протоколу засiдання тер

заборгованостiзрiзницiвтарифах
адмiнiстрацii вiд 16.|2.202lp. Jф3/1

пiдтверджуючих документiв для КП
узгодження обсягiв заборгованостi з рiзн
з центр€lлiзованого постачання гарячоi
та постачання гарячоI води, що виробля,
загальну суму 57 556 5б7,00 грн, з неi:

- населенню всього на cyшty 51 05

20lб piK - 11 164 926,33 грн;
2017 piK - 12 038 431,06 грн;
2018 piK - 12 540 б78,68 грн;
201.9 piK - 5 682 401 ,3 б грн;
2020 piK -1 З04 9|2,23 трн:'

5 мiсяцiв 2021 року - 8 З22 6|9,2]
- установам та органiзацiям, що

бюджетiв на суму б 502 598,07 грн, в то
201.З piK - 1 ЗЗ2 З70,46 .р";

ПptlMipHuKM 2

eHepzii mа посmачання zарячоi воdu,

uся населенню mа усmановал,t i
або мiсцевuх бюdжеmiв за 2019 piK

як mакi кошmu BHeceHi dо сmаmуmноzо

не врахованuх оmршl4анuх з лtiсцевоzо
з енерzозбересюення)) за КЕКВ 26]0
mваJч, (усmановал4, орzанiзацiялl) > в

завulцення обсяеу рiзнuцi в mарuфах на
ано BlJ]rrozu п. 7 Меmоduктt в часmuнi

i в mарuфах зл4енu,tу€mься на су]чlу

mа мiсцевоzо бюdжеmiв Bid

вuкорuсmано на операцiйну (основну)

коdування заборzованосmi з рiзнuцi в

miв на вidшкоdування окреJиuх вLtmраm,

в mоlцо.))

,Щуu,lенко О.С. у lоdаmцч JYh 3 do акmа.)

ведено кориryвання розрахунку обсяry
зменшення та подано розрахунки з

iальноi KoMicii з узгодження обсяry

ри Хмельницькiй обласнiй державнiй

рiальноТ KoMicii з узгодження обсяry
,ри Хмельницькiй обласнiй державнiй
на пiдставi поданих розрахункiв та

<<Тепповию> прийнято рiшення про
i в тарифах за теплову енергiю, послуги

послуги з постачання тепловоi енергii
ся, транспортув€tлися та постачzLпися на

968,9З грн, в тому числi:

нансуються
числi:

або мiсцевого

й державний
iнспектор

з державного

В.В.Забитчук

l9
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2014 piK - 1 508 086,09 грн;
2015 piK - 4|8 274,60 .рr;
2016 piK - '78'7 598,73 .рr;
20|7.piK - 1 640 047,27 грн1'

2018 piк - 81б 280,92 гривень.

Отже, в ходi ревiзii обсяг ocTi рiзницi в тарифах станом на
засiдання територiальноi KoMicii

рiзницi в тарифах при Хмельницькiй
.202|р. Jф3/1, зменшено в порiвняннi з

обсягом, узгодженим засiданням цiсТ ж iciT вiд 29.09.2021р на суму 4 001 500,0

гривень
Вiдповiдно до офiцiйного

IHTepHeT портЕtII C-data (единий
ого iнформацiйного ресурсу у мережi

використання публiчних коштiв),

28.|2.2021 на реестрацiйний рахунок <<Тепловик>, вiдкритий в Щержавнiй
казначейськiй службi, згiдно п27 ст.\4 тl. ст.11 Закону Украiни <Про ,.Щержавний

ельницькоi ОДА по КПКВ 3719610 за

заборгованостi з рiзницi в тарифах на
бюджет УкраТни на 2021 piк> вiд ДФ
КЕКВ 2620 надiйшли кошти в погашен
загальну суму 57 556 567,00 гривень.

Враховуючи той факт, що КП <Т овию) було завищено обсяг рiзницi в

тарифах на загальну суму 4 833 270, грн, чим недотримано вимоги п. 7

з рiзницi в тарифах, затвердженоiМетодики визначення заборгованостi
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи |5.09.202l р. JФ977, в частинi того, що
обсяг заборгованостi з рiзницi в х зменшуеться на суму трансфертiв та

фiнансовоi допомоги з державного та Mi вого бюджетiв вiд основноТ дiяльностi,
якi безпосередньо використано на iйну (основну) дiяльнiсть суб'скта
господарювання (вiдшкодування забор i з рiзницi в тарифах таlабо кошти,

отриманi з бюджетiв на вiдшкодува окремих витрат, згiдно iз складовими
вано розрахунк обсяry заборгованостi
суму 4 001 500оOOгрн, то в наслiдок не
ну зменшення на суму 8З l 770,00грн,

встановлених тарифiв тощо), а з кори

рiзницi в тарифах в сторону зменшення
скоригування рiзницi в тарифах в с

вказане призвело до нанесення державн
на загальну суму 831 770,00гривень.

бюджету (спецiальний фонд) збиткiв

fJttctlclBclK: по dанол,tу розdiлу всmан
суму 4 833 270,0 2рн, з Hei усунуmо в xodi

ено фiнансовl,tх поруu,lень на заzсtльну

ii 4 001 500,0 zpш, неусунуmо збumкiв
з авdанtlх d ержавному бю dжеmу (спецiал uй фонd) но суму 831 770,00zpuBeHb.

вильнiсть в

0106.2021 року КП <Тепловик), згiдно п
з узгодження обсягу заборгованостi з

обласнiй державнiй адмiнiстрацii вiд 16.

Ревiзiю повноти, достовiрностi та
видiв дiяльностi проведено вибiрковим

вильностi визначення доходiв вiд ycix
особом за перiод жовтень- ень 2018

Г9фвlий лержавний
iнспектор

В.Забитчук



/

року, сiчень - KBiTeHb 20119, червень-сер
В пеfiодi, який пiдлягав ревiзii, в

бухгалтера Малиш Олену Костянтинiвну.
В бухгалтерському облiку КП <Те

групами:
- операцiйнi доходи;
- iншi операцiйнi доходи;
- iншi фiнансовi доходи;
- iншi доходи
Анапiтичний облiк доходiв КП <Те

здiйснювався iз застосуванням 7 класу
За 2019 piK чистий дохiд вiд pearri

склав 57 202 тис. грн.
За 2020 piK чистий дохiд вiд реал

скJIав 60 lЗ0 тис. грн.
За 9 мiсяцiв 2021 року чистий дохiд

послуг) скJIав 47 945 тис. грн.
За 20l9 piK Iншi операцiйнi доходи с

За2020 piK Iншi операцiйнi доходи с
За 9 мiсяцiв 2021 року Iншi операцiй

Прuмiрнuк М 2

ь 2020, вересень 2021 poKiB.
ння облiку доходiв було покJIадено на

ю) доходи класифiкуються за такими

овию) в перiодi, що пiдлягав ревiзii,
HKiB за видами послуг

накfiзу
i пода

i продукцii (ToBapiB, робiт та послуг)

ii пролукцii (ToBapiB, робiт та послуг)

реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт та

и | З02 тис. грн.
и634l тис. грн.

За 2019 piK Iншi доходи склали 1 02
доходи скл€Lпи l l40 тис. грн
тис. грн., iншi фiнансовi доходи скл€lJIи

602 тис.грн
За2020 piK Iншi доходи склали 130
За 9 мiсяцiв 2021 року Iншi доходи с и 133 тис. гривень.
BucHoBtlK: по dаноtиу розdiлу фi порушень, Lцо прuзвелu do (збumкiв),

ревiзiею не всmановлено.

iйснення та достовi
kiB на капiтальне

оплатY п lвникlв.
Ревiзiю законностi здiйснення та BipHicTb вiдображення в облiку витрат,

в тому числi видаткiв на капiтальне б дiвництво (реконструкцiю, ремонт) та
оплату працi працiвникiв, проведено вибi вим способом .

Облiк витрат на Пiдприемствi здi юеться вiдповiдно до облiковоi полiтики
та вимог Положення (стандарту) б ького облiку 16 <<Витрати>>,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa фi iB УкраiЪи вiд З|.|2.1999 року Ns 318
(iз змiнами) .

Вiдповiдно до вимог п.2.65
та органiзацiю бухгалтерського

Про облiкову полiтику КП кТепловию)
ового облiку> вiд 02.01 .20|9 J\Ъl до

виробничоi собiвартостi продукцiI (роб , послуг) включаються прямi витрати,
пов'язанi g виробництвом продукцii,

- прямi MaTepialrbHi витрати;
ням робiт, наданням послуг, а саме:

державний
iнспектор

В.В.Забитчук

грн.



- прям1 витрати
- единий внесок

персоналу;

на оплату працi;
на загальнообов'

у
4

- амортизацiя виробничих осно
безпосередньо пов'язаних з виробництво

9 мiсяцiв
3 829,0

ПОСТаЧаННЯМ, НаДаННЯМ ПОСЛУГ Цl

виконанням робiт;
- iншi прямi витрати, а саме, BapTi

виробництвом продукцii(товарiв), викона
Витрати, пов'язанi з операцiйн

собiвартостi реалiзованоТ продукцiТ (то
Пiдприемствi на адмiнiстративнi витрати

Загальна сума витрат у 2018
адмiнiстративнi витрати - З 079,0 тис
гривень.

Загальна сума витрат у 20|9
адмiнiстративнi витрати - 3 З05,0 тис.
гривень.

Загальна сума витрат
адмiнiстративнi витрати
- 1 041,0 тис. гривень.

Загальна сума витрат за
адмiнiстративнi витрати
- 5 545,0 тис. гривень.

Bci gуми витрат вiдображено у <Звi
2|З0,2l80 i вiдповiдають облiковим

Нарахування еСВ на однора
Протягом ревiзiйного перiоду,

виробничi i трудовi вiдносини реryл
30.01.2017 року Jф 1, укладеним мiж адмi
КП <Тепловию) TepMiHoM на 5 poKiB з 30 ci,

Щiя колективного Щоговору поши
Змiни та доповнення до цього

обов'язковому порядку у зв'язку iз змi
галузевоi угоди з питань, що е предметом
однiеi iз cTopiH пiсля проведення перего
набувають чинностi пiсля схв€Lлення кон

!о kолективного ,Щоговору внос
зареестрованi в управлiннi працi та соц
KoMiTeTy Старокостянтинiвськоi мiськоi

В.В.Забитчук

ПpttMipHuK lllb 2

ве соцiальне страхування виробничого

их засобiв та нематерi€tльних активiв,
, тепловоi енергii, iT транспортуванням i
iзованого оп€Lпення i пiдiгрiву води,

ь придбаних послуг, прямо пов'язаних з
ям робiт, наданням послуг;
дiяльнiстю, якi не включаються

послуг), подiляютьсяiB, робiт,
iншi операцiйнi витрати
i складае З 426,0 тис цн, з них

- 347,0 тис

грн, з них
- 896,0 тис.

., iншi операцiйнi витрати

склада€ 4 201,0 тис.
., iншi операцiйнi ви,грати

складас 5 480,0 тис. грн, з них
. грн., iншi операцiйнi витрати

2| року складае 9 З74,0 тис. грн, з них
грн., iншi операцiйнi витрати

про фiнансовi результати) за рядками
бухгалтерського облiку.

ву матерlальну допомоry.
Пiдприемствi соцiально-економiчнi,

в€uIись колективним Щоговором вiд
iстрацiсю та профспiлковим KoMiTeToM
ня 2017 року ло 2022 ptK.

на ycix працiвникiв пiдприемства.
колективного !оговору вносяться в

чинного законодавства, генеральноi
ктивного Щоговору та за iнiцiативою

iB (консультацiй) та досягнення згоди i
нцiею працiвникiв пiдприемства.

змiни та доповнення. Yci змiни
ьного захисту населення виконавчого

й л,ержавний
iнспектор

до
на

2020
439,0

с.



Пунктом 4.12 Роздiлом IV Коле
фiнансових можливостей виплачувати iH

Пунктом 1 cTaTTi 7 Закону Украi
заг€rльнообов'язкове державне соцiа_rr

Jф2464-VI передбачено, що единий вн
кожнiй застрахованiй особi заробiтноi
основIIу та додаткову заробiтну
виплати.

Вiдповiдно до пункту 3.31 IHc
затвердженоi наказом !ержавного KoMi
матерiальна допомога р€вового хар
працiвникам у зв'язку iз сiмейним
оздоровлення дiтей, поховання напежить
працi, тому не е базою для нарахування

Вiдповiдно до пункту7 cTaTTi 7
внеску на загапьнообов'язкове державн
року M2464-VI перелiк видiв виплат,
затверджуеться Кабiнетом MiHicTpiB Укр

Згiдно iз Перелiком видiв випл

роботодавцiв, на якi не нарахову€ться
державне соцiальне страхування зат
Украiни чiд 22.|2.2010 року Ns1l70,
грошовiй формi та на якi не нарахову
допомога р€вового характеру, що
сiмейними обставинами, на оплаry лiку

У ходi проведення заходу
аналiз субрахункiв бухгалтерського
платою)) та 651 <За розрахунками iз загал
страхування"). За перiод, що дослiджува
плати у cyMi З7 l54 З|2,70 |рн, в тому чи
грн, 2019 piK - l1 1б3 842,05 |рн, за 2020
року - l0 299 З11,62 грн, що вiдображе
рахунку бб1 <Розрахунки зазаробiтною п

Що складу фонду оплати працi
виплачену працiвникам КП <<Теплови
Колективriого договору у cyMi 77 бЗ0,00
2018 року в cyMi 2 000,00грн,2019 piK - 6
9 мiсяцiв 202| року - 9 000,00 гривень.

На суму однор€lзовоi матерiальноi
нараховано та сплачено единого внеску
страхування у cyMi 1б 399,10 грн, в том
cyMi 440,00грн, 2019 piK - 1 335,90 грн,

В.В.Забитчук

Прлu,tiрнuк t',/? 2

вного договору передбачено, що у разi
i разовi види матерiа-гrьного заохочення.

и "Про збiр та облiк единого внеску на
е страхування" вiд 08.07.2010 року
)ок нараховусться на суму нарахованот

и за видами виплат, якi включають
, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi

укцii зi статистики заробiтноI плати
статистики Украiни вiд lЗ.01.2004 JrlЪ5,

, що надаеться пiдприемством окремим
обставинами, на оплату лiкування,
iнших виплат, якi не е фондом оплати

иного внеску.
ну УкраIни "Про збiр та облiк единого
соцiальне страхування" вiд 08.07.2010
якi не нараховуеться единий внесок,

пЪи.

, що здiйснюеться за рахунок коштiв
единий внесок на заг€Lльнообов'язкове
женим постановою Кабiнету MiHicTpiB

перелiку виплат, якi здiйснюються у
я сдиний внесок, н€Lпежить матерiальна

окремим працiвникам у зв'язку iз
ня, оздоровлення дiтей, поховання

фiнансового контролю здiйснено
iKy 66l кРозрахунки за заробiтною

нообов'язкового державного соцiального
я, Пiдприемством нараховано заробiтноТ
лi за IV кв. 2018 року в cyMi 296З 489,Зб
piK - 12 727 669,67 грн, за 9 мiсяцiв 202l
о в бухгаJIтерському облiку по кредиту

ю).
чено однор€tзову матерiальну допомоry,

згiдно iз пунктом 4.12 Роздiлом IV
грн, в тому числi за жовтень - грудень
690,00 грн, за 2020 piK - 59 940,00 грн, за

опомоги, за перiод, що дослiджувався,
загальнообов'язкове державне соцiальне
числi за жовтень - грудень 2018 року в
за 2020 piK - 12 64З,20 грн, за 9 мiсяцiв

Голодний державний
й iнспектор



вiд 08.07.2010 року J\Ъ2464-VI.
(!еmальнuй розрахунок Hapclxoв aHozo

вuлtлачену вidповidно do

Згiдно наданого пояснення
01.10.20t8 по 30.09.2021р. на

працiвникам. При HapaxyBaHHi матерiальн
п.п. 2.3.3 л.2.З цi допомоги вiдносились ,

та компенсацiйних тому i були базою для

Матерiальнi допомоги виплачув€tлись yci
пiдприемствi до систиматичних>.

(Пumання,

Отже, нарахування ССВ на однор
втрати активiв КП <Тепловик) в cyMi 16 3

Зазначене порушення усунуто в х

уточнюючих податкових розрахункiв за

року, в яких зменшено нарахування сдин

Ревiзiею правильностi пере

встановлено, що Рiшенням виконавчого

ради вiд 11.10.2018 N9318 зат

2О2t року - 1 980,00 .рr, чим порушено п

та облiк единого внеску на загшIьнообов'

контролю виконання фiнансових п

Старокостянтинiв (надалi - Порядок 318),

На виконання вкzваного Порядку .

затверджено рiшеннями виконавчого ком
Фiнансовi плани складено за форм

покварт€tльною розбивкою
запланованому роцi. Фiнансовi плани

показникiв минулого року, планових i
ФiHaircoBi плани мiстять iнформацi

iнших операчiйних доходiв. Видаткова

розрiзi прямих, заг€Lпьновиробничих
елементами.

Згiдно Порядку З18 фiнансовий Tl

прибуткову дiяльнiсть пiдприсмства, з

фiнансового резулътату (прибутку),

плановi та прогнозованi показники.

пiдпри

i вiд,

Прttмiрнuк JФ 2

нкт 7 cTaTTi 7 Закону Украiни "Про збiр

кове державне соцiалъне страхування"

'В на оdноразову маmерiапьну dополtоzу

4. l 2 розdiлу IV Колекmuвноео,Щоzовору,

головно
у fioc)utttqJ,^r!! 4 dо акmа,)

бухгаrrтера Божук А.А.: <<За перiод з

Bi надав.Lлись матерiальнi допомоги
допомог вiдповiдно до Iнструкцii J\lb5

пiдприсмствi до iнших заохочув€uIьних

ування сдиного соцiального внеску.

працiвникам тому i прирiвнюв€tлись на

нення zоловноzо бухzалmера Божук Д,Д,

7' /!оdаплкJ, l\& 5 do акmа, )
у матерiальну допомоry призвело до

,10 гривень.
i проведення ревiзiT шляхом подання

ерiод з жовтня 2018 по вересень 202t
внеску на суму |6 З99,10 гривень.

(Бу |рська doBidKa у !оiапtку М б do акmа,)

KoMiTeTy Старокостянтинiвськоi мiськоi
Порядок складання, затвердження та

aHiB комун€lльних пiдприемств м.

18 фiнансовi плани на 2019,2021 роки
Старокостянтинiвськоi MicbKoT ради.

згiдно додатку 1 до Порядку З18 з

очiкуванi фiнансовi результати в

мiстять iнформацiю щодо фактичних
гнозованих пок€}зникiв поточного року.
щодо доходiв вiд основноТ дiяльностi та

на фiнансового плану розрахована в

адмiнiстративних витрат та витрат за

пiдприсмства повинен забезпечувати
ння ваJIового прибутку та чистого

ip яких не може бути меншим, нiж

tовний державний
ий iнспектор
В,В.Забитчук



кНафтогаз Украiни> за природний газ.
договорiв, за рiшеннями судiв, стягн]
кНафтогаз Украiни>, штрафних санкцiй, Hi, iнфляцiйних витрат на загальну суму

з КП <<Тепловию> на користь НАК

3 590 758,89 гривеньl що в свою черry призвело до непродуктивних витрат
перiод 2020 та 9 мiсяцtв 2021 року на суму.

(!овidка u4оdо сmяzнення з <Тепловuк> на корuсmь НДК кНафmоzаз
YKpaiHui, шmрафнuх санкцiй, пенi, iйнttх вumраm t,,ЩоdапtкJ,rф 8 do акmа.)

BucHoBoK: по daHoMy розdiлу фi
всmановлено на суму 75 213,18zpH, з
16 399,10ерн, mа непроdукmuвнLlх вum1 на сул4у 3 590 758,89 ерuвень,

нково-п плlни та в ння гос
огово iB. П вiдоб Kol та к

ocTi. Стан п
Ревiзiю

господарських
стану

угод,
розрахунково- lжно1

поруulень, |цо прuзвелu do (збumкiв)

усунуmо пid час ревiзit на суму

В ходi ревiзii встановлено, що в 20
по пiдприемству вiд 1 1.0б.209 Ng25 та Bi
вiйськовоi частини А4009 вiд 23.04.201
благодiйну допомоry на заг€шьну суму

дiяльностi> та кредитом 201 кСировина
грн, в червнi на суму 25900,00 гривень.

ПpttMipHuK Nэ 2

роцi КП кТепловию) на пiдставi наказiв
29.I|.2019 Jф4б, вiдповiдно до звернень

J\Ъ9/412, вiд 21.|1.2019 }lb9/2004, надано
8814,08 грн, в тому числi по видатковiй

накладнiй.вiдl 1.06.2019 Jф13 вiдпущено атерiали на суму 25900,00 грн без ПДВ
(дверi мет€Lпопластиковi сантехнiчнi в iлькостi 4 штук на суму 15000,00 грн,
перегородки метzrлопластиковi
вiд 20. |2.2019 Ns24 вiдпущено
числi ПДВ 5485,08 гривень.

в кiль 7 шт на суму 10900,00 грн) по накладнiй
будiвель i матерiали на суму З2914,08 |рн в тому

В порушення вимог ст. ст. 75 та Господарського кодексу УкраТни КП
<<Тепловик>> надано благодiйну , надання якоi не передбачено
фiнансовим планом на 2019 piK, чим
58 814108 гривень.

вдано збитки Пiдприсмству на суму

З пояснення директора КП <Тепл > Щушенка О.С.: <КП <<Тепловuк>> наdало
блаzоdiйну dополtоеу вiйськовiй часmuнi 4009 в 20]9 роцi в звжку з m|&t що була
пuсьfuлова вказiвка Bid MicbKozo zоловtl,
лuсm з резолюцiею MicbKozo 2оловu)).

(Перелiк пumанц поясне

я пidпоряdковуюсь про LL|o свidчumь

,Щуuленка О.С. 1,Щodaltot9у ЛЬ 7 do акmа.)

Операцiю щодо передачi благодiй допомоги КП <Тепловик)) вiдображено
по бухгалтерському облiку за дебетом хунку 949

й матерiали>
<<Iншi витрати операцiйноi
в груднi на суму 27428,40

В ходi ревiзii встановлено, що HicTb обiгових коштiв КП <Тепловик)>
призвело до несвоечасностi виконанн договiрних зобов'язань перед НАК

наслiдок не виконання умов укладених

дисциплiни
дебiторськоi

та виконання
та кредиторськоi

державний
вии lнспектор
В.В.Забитччк

правильностi Bi ння



заборгованостi проведено вибiрковим сп
липень 2020 року, серпень - Bepeceнb2O2t

Розрахунки КП ((Тепловик> з пiдпр
за отриманi матерiальнi цiнностi, виконан
здiйснюються на пiдставi укладених у
одержання матерiальних цiнностей та aKTi

В ходi ревiзii наявностi ресстрацii
журнал реестрацii договорiв, що у
юридичним вiддiлом Пiдприемства.

Ревiзiею встановлено, що визна
заборгованостi проводиться у вiдповi
заборгованiсть>>, затвердженого наказо
08.10.|999 Jф237 та наказу про облiкову п

Облiк операцiй по розрахун
органiзацiями, фiзичними особами ведет

361 <Розрахунки з вiтчизняними по
377 <Розрахунки з рiзними дебi
631 <Розрахунки з вiтчизняними п
Ревiзiсю обсягiв дебiторськоi та к

що по субрахунку З6\ <<Розрахунки з

заборгованiсть(разом по бюджетних та
станом на 01.01.2019 року
станом на 01.01.2020 року
станом на 01 .0|.2021 року
станом на 30.09.2021' року
По субрахунку 36l <Розрахунки з

заборгованiсть фазом по бюджетних та
станом на 01.01.2019 року - 4 605 4

станом на 01.01.2020 року - 2 558 З
станом на 0l .0|.2021 року - l 288 31

станом на 30.09.202| року - | 532 2
По рахунку З77 <Розрахунки з iH

BaHicTb становила:
станом на 0l .01 .2019 року - З66 7 58
станом на 01 .0I.2020 року -722 |0З
станом на 01 .0|.2021 року -
станом на 30.09.202| року -
По рахунку З77 <Розрахунки

гованiсть становила:
станом на 01.01.2019 року -
станом на 01 .0|.2020 року -
станом на 01 .0|.2021 року -

ПptlMipHuK Ne 2

за сiчень - квiтенъ 20L9, травень -
року.
емствами, установами та органiзацiями

роботи та спожитi комунальнi послуги
виставлених paxyHKiB, накладних на

виконаних робiт.
укJIадених договорiв встановлено, що
ись з BciMa контрагентами, ведеться

i оцiнка реа_пьностi дебiторськоТ
<.ЩебiторськаocTi до П(С)БО 10

MiHicTepcTBa фiнансiв

:оТ заборгованостi встановлено,

_|з7403
-20000 1

-26 659
_ tб |77

266
250

зl
2|
27

877
476

з lнши и дебiторами> кредиторська забор-

Украiни вiд
iтику Пiдприемства.

з пlдприемствами, установами,
на субрахунках:

пцями>;

ч€rльниками));

iтчизняними покупцями) дебiторська
)дарських органiзацiях) становила:

7,58 грн.;
2,8З грн.;
5,42 грн.;
74,01 грн.

изняними покупцями) кредиторська
)дарських органiзацiях) становила:

б,52 грн.;
5,43 грн.;
,77 грн.;

,93 грн.;
ими дебiторами> дебiторська заборго-

грн.;
8 .рr.;
,7б грн.;

,69 грн.;

8 грн.;
1 .р".;

й державний
ий iнспектор

78 90 грн.;

.В.Забитчук



станом на 30.09.202| року - 30 755

По субрахунку 631 <Розрахун

станом на 01.01.2019 року - | 0|2
станом на 01 .0|.2020 року - 926 З

станом на 01 .0|.202t року - | 3З4
станом на 30.09.202I року - 725 38

Кредиторська заборгованiсть п

вiтчизняними постач€Lльниками) становил
станом на 01 .01 .2019 року - 57 7 4З

станом на 01.01.2020 року - 74 080
станом на 01 .0|.2021 року - 86 553

станом на 30.09.2021 року - 98 711

В ходi ревiзii з питання повноти,
господарсЁких операцiй по безготiвкови
20|9, травень - липень 2020 року, та с
мiж даними первинних документiв та б

Кiлькiсть та асортимент, вартlсть сплаче

умовам укладених договорiв. Гос
бухгалтерському облiку свосчасно та в
Пiдприемством з постачальниками не

Формування iнформацii про кре,

облiку i ii розкриття у фiнансовiй звiтн
<Зобов'язання), затвердженим нак€во
З 1.01.2000 J\b20 та накz}зу про облiкову п

Bci суми кредиторськоi заборгован
Nч1) вiдповiдають облiковим регiстрам бу

Звiркою залишкiв коштiв, що вiд
(форма }lЪ1), станом на 0t.01.2019, 01.01

данимй зведених вiдомостей, оборотн
аналiтичним облiком розрахункiв, дани
заборгованостi розбiжностей не встановл

Аналiтичний облiк
в оборотно-сЕtльдових

розрахункових
вiдомостях ан

<<Розрахунки з вiтчизняними покупцям
послуг за субрахунками 631 <Розрахунк
пiдрядниками пiдприемствами та органi
iншими кредиторами)

Ревiзiею дотримання порядку
встановлено, що вiдповiдно до п.1 ст.
облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд
змiнами) та роздiлу I, роздiлу III П

}В.Забитчtк

2,7

з вiтчизняними

Прuмiрнuк М 2

постачальниками)

9,2| грн.;

,96 грн.;
3,55 грн.;

,б0 грн.;
субрахунку б3l <<Розрахунки з

6,97 грн.;
15,04 грн.;
5,84 грн.;

267,|5 грн.
bHocTi та правильностi вiдображення

рахунках за перiод: сiчень - KBiTeHb

ень - вересень 2021 року розбiжностей
хгzLптерським облiком не встановлено.
за товари, роботи та послуги, вiдповiдае

cbKi операцii вiдображено
вному обсязi. Порушень в розрахунках

новлено.
ьку заборгованiсть в бухгалтерському

здiйснюеться вiдповiдно до П(С)БО 11

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
iтику Пiдприемства.
cTi вiдображенi у звiтi <<Баланс>> (форма

гzLлтерського облiку.

ражено у фiнансовiй звiтностi <<Баланс>>

020, 01 .0|.2021 та на 01.10.2021 року з

ьдових вiдомостей по субрахунках, з

и облiку дебiторськоi та кредиторськоi

перацiй iз споживачами послуг ведеться

iтичного облiку за субрахунком 361

), iз постач€шьниками ToBapiB, робiт,
, з вiтчизняними постачальниками) та iз
цiями за субрахунком 685 <Розрахунки з

tроведення iнвентаризацii розрахункiв
0 Закону Украiни кПро бухгалтерський
1б.07.1999 року Nч996-XIY (iз внесеними
оження про iнвентаризацiю активiв та

й державний
ий iнспектор



зобов'язань, затвердженого наказом MiH
J\Ъ 879, на Пiдприемствi проводилася iH

заборгованостей перед складанням рiчно
Ревiзiею облiку дебiторськоi

для захисту порушеного права сплину
встановлено, що по облiку КП <<Тепл

визнана як безнадiйна, на субраху
покупцями>, станом на 01.10.2021 року
ТОВ <Старокостянтинiвський гарнi
<<Медтехнiка> в cyMi l| 420,48грн, ТОВ
та ТОВ <<Хмельницька кондитерська

KpiM того ревiзiею також вста
облiковусться дебiторська заборгован
субрахунку З77 <Розрахунки з iншими
загальнiй cyMi |32 727 r2Oгрно а

шляховому пiдприсмству.
Претензiйно-позовна робота КП <

контрагентiв не проводилась.
(loBidKa про daHi облiку dебim

В результатi зазначеного, втрач
пропущення TepMiHy позовноi давностi в
кодексу Украiни вiд 1б.01.2003 року
MiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 15.0
претензiйцо-позовноi роботи на пiдприс
що KepiBHuKu пidпрuел,tсmва несуmь
преmензiйноi mа позовноi робоmu, а п
положення про юридичну службу MiHi

державного пiдприемства,
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
слуасба пidпрuел,tсmва орzанiзовуе

резульmаmu; зdiйснюе конmроль за
всmановленоzо на пidпрuелцсmвi поряdку

Таким чином, втрачено активи
збитки КП <<Тепловик)> на вказану сум

Порушення допущено начапьни
Григоруком С. В., яким не було н€Lпежн

роботу, щодо вiдшкодування дебiторсъ
Як пояснив Григорук С.В.:

кСmарокосmянmuнiвськuй zарнiзон
заборzованiсmь включена у dozoBip у ,нuй з ТоВ

В.В.Забитччк

3б1 <Розрахунки з вiтчизняними
cyMi 48 282rl8грн, з якоi, по
cyMi 17 966,3Згрн, ЗАТ

ЛЕО СТАРКОН 2>> в cyMi 13 000,00грн,
ика) в cyMi 5 895,З7 гривень.
влено, що в облiку КП <<Тепловию>

ь, що визнана як безнадiйна, на
ебiторами)), станом на 01.10.2021 року в

Комунальному ремонтно-будiвельному

пловик)) по стягненню коштiв з вказаних

bKoi' з аб ор z о в ан о сm i по бух z алm ер с ькоJйу

рахунку Ь 3бI mа М 377 у ЩоПilmку ltrg 9 do акmа.)

боржникiв у зобов'язаннях внаслiдок
значеного Главою 19 ст.256 L{ивiльного

Пунктом 1,.4 Рекомендацiй
.|996 року Ns 2 <Про порядок ведення

, в ycTaнoBi, органiзацiТ>>, визначено,
?рсонсlльну вidповidальнiсmь за сmан
пунктами 8), 9) пункту 11 Загального

iншого органу виконавчоI влади,
чстанови та органiзацii, затвердженого постановою
вiд 26.1 1.20 року J\gl040 визначено, що <<юрuduчна

нзiйну mа позовну робоmу, аналiзуе i/
|р1,1Jчtслння сmрукmурнl,Lц/ru пidрозdiлаtиu

, d' явлення i розzляdу преmензiй.>>

на суму 181 009138 .р", чим нанесено

; юридичного вiддiлу КП <<Тепловик>>

чином проведено претензiйно-позовну
заборгованостi.

заборzованосmi
]7 9бб,33 zpH,

<Лео Сmаркон 2>

по ТоВ
mо daHa

яке взяJlо на

ний державний
й iнспектор

ва фiнансiв Украiни

ПptutlipHuK М 2

вiд 02.09.20l'4
кредиторськоiнтаризацiТ дебiторськоi та

фiнансовоi звiтностi.
гованостi TepMiH позовноТ давностi якоi

(3 роки вiд дати останньоi операцii)
вию) облiковуеться заборгованiсть, що

загальнiй
нторг) в

J\ъ 435-Iv.

кЩоdо
)) в cyпti



себе зобов'язання поzасumu забореован
веdеmься преmензiйно позовна робоmа,
повернення борzу тов
заборzованосmi по ТОВ <ЛЕО СТДР
вLлrulачено оdразу пiсля розблокування
з аблоко в ан i d ер эtс авнuJvrur ор z ан сllйu,

BidHocHo заборzованосmi ЗАТ <

в 201Ip, i не була сmяzнуmа, mак як
Щоdо борzу КРБШП mо dанuй

сmорiн буdе повернуmо в 2022р.>
(П ерелiк пumань, пояснення

На адресу Управлiння Захiдного
областi надiйшло звернення Упра
Хмельницькiй областi вtд 29.|0.2021 J\b53

уваry на вiдгtовiднiсть використаних бю,

ToBapiB та послуг, а також на виробни
- ,Щоговори на

еДРПОУ З9З04280);
виробництво тегIл

- ,Щоговори iз ФОП Смоляк Юлi
постачання матерiалiв за перiод 20t9-202

-.Щоговiр J\Ъ 28l2l2020 вiд 28.12.202
едрпоу 33090871)

-,Щоговори Jф 2Зl|9 вiд 23.I0,20I
ТОВ <евротерм Технолоджi> (код СЩРП

В ходi ревiзii повноти та правиль.
вищезазначеними об'ектами господарю

За даними бухгалтерського облiку
вiдображено кредиторську заборгованi
|lб 447,72 гривень.

Пiдприемством платiжним доручен
ТОВ <<Теплахата)> кошти на суму ||6 447

Згiдно оборотно - сЕtльдовоi Bi
дебiторами та кредиторами)) за перi
взасморозрахунки мiж КП Тепловик та

Станом на 01 . l 1 .201 8 року, 0l .01 .2
субрахунку 631 <Розрахунки з дебiторам
заборгованiсть не рахувапася.

Слiд з€вначити, що проведеною ре
КП кТепловию) за перiод з 01.09.2015

овий iнспектор
/В,В.Заб"r"уп

Прtu,,liрнuк М 2

шь, i з якuм на сьоеоdнiшнiй dень
ulоdоа mакож пере?оворна робоmа,

нmuнiвськuй \арнiзонm1рu mа
2)). KepiBHuK завiрuв tцо борz буdе
KiB ТоВ кЛЕо СТАРКоН 2 )) якi

iKa>> mо dана заборzованiсmь вLtнuкла
,mво лiквidоване .

не е безнаdiйнuй mа за dомовленiсmю

Грuzорук С.В. 1, fоdаплку ltrg I0 dо акmа.)

icy Щержаудитслужби в Хмельницькiй
iння стратегiчних розслiдувань у

l 55 l |2| l 0|-202|, з проханням звернути
них коштiв видiлених на придбання

тепловот енергii, а саме:
енергii iз ТОВ <<Теплахата>> (*од

Олегiвна (*од 20027560760) щодо
рокlв;
iз ТОВ кТЩ кеВРОТРУБПЛАСТ> (код

та J\Ъ 27l05-|9ll вiд 27 .05.20|9 iз
котлiв.У З8669447) на закупiвлю

ocTi проведення вза€морозрахункiв iз
ння встановлено:

ТоВ к еплOхаmФ)
<<Тепловию) станом на 01.10.2018 року

перед ТОВ ((ТеплахатD) на суму

м J\b33 вiд 25.10.2018 перераховано для
гривень.
i по субрахунку б31 <Розрахунки з
з 01 . 1 l .201 8 по З0.09 .2021 poKiB,

В кТеплахата) не проводилися.
19, 0l .0|.2020,01.01 .202l, 01.10.2021 по

та кредиторами) по ТОВ <Теплахата>

ею фiнансово-господарськоi дiяльностi
завершений мiсяць 2018 роrсу (акт вiд

ий державний

29



30.11.2018 NчOб-08/38)
ТОВ кТеплаХата) завищеноi BapTocTi

Отже з вищевикладеного, КП <<Т,

Закону Украiни <Про бухгалтерський обл
|6.07.|999 J\b 99б-хIV та п. 1.2 <Пол
записiв у бухгалтерському облiку>>, за
УкраiЪи вiд 24.05.1995 Ns88 дебiторс
результатами проведеного попереднього
проведеноi оплати для ТОВ <<ТеплаХата>
суму 2|0 699,75 грн по бухгалтерському

Як вказано в роздiлi l акту ревiзii,
надiслано Хмельницькiй окружнiй п
Хмельницьку окружну прокуратуру
iHTepecax Пiдприсмства в господарськ
стягнення2l0 699,75 грн з ТОВ <ТеплаХа

ТОВ (ТД ((€В
(fоеовiр закупiвлi Bid 28.

КП кТепловик), в особi директора
дiс на пiдставi Статуту, (далi - поку
обмеженою вiдповiдальнiстю <Торгiвел
директора' Стрiльця Iгоря Анатолiйовича
продавець), з iншоi сторони (адреса: 93009
вул. Трудова буд.t, код еДРПОУ - 33
закупiвлi вiд 28.12.2020 року J\b28 |212020.

Предметом зазначеного догово
(еВРоТРУБПJIАСТ> поставити КП
02I:20|5:44|60000-9, Магiстралi, трубоп
супутнi вироби (Труби полiмернi гнуч
полiетиленовою оболонкою для зовнiш
арматури до них) та вiдповiдно зобов'
товар в асортиментi, комплектностi та кiл
Щоговору).

Загальна цiна,Щоговору складае 3 749
Товар оплачуеться Пiдприемством на

або видатковоi накJIадноi протягом 180
товару. (п.4. l Щоговору).

Поставка товару здiйснюеться про
робочих днiв вiд дня отримання письмовоi:

Якщо якiсть товару не вiдповiдае ум
безоплатно усувае недолiки в 14 денний
претензii вiд покупця. (л.7.4 Щоговору).

ено, здiйснення

ПpttMipHuK lФ 2

оплати для
их послуг на суму 2t0 699,75 гривень.

вик) в порушення вимог п.5 ст. 9
к та фiнансову звiтнiсть в УкраIнi> вiд

,ня про документzIIIьне забезпечення
еного наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
заборгованiсть, яка утворилася за

.оду фiнансового контролю, внаслiдок
завищеноI BapTocTi наданих послуг на
iKy не вiдображена.

що листом вiд 26.07.202l Jф638, який
KypaTypi, КП <<Тепловик> просить
заходiв представницького характеру в

сулi Хмельницькоi областi щодо
на користь КП <<Тепловию>.

ТРУБПЛАСЪ)
2.2020 року М28 1 2/2020.)
шенко Олександра Сергiйовича, який

), з однiеi сторони, i Товариством з
ий дiм <евротрубпласт>> в особi
який дiе на пiдставi Статуry (далi -
краiна, Луганська область, м. Рубiжне,

Щоговiр71), разом Сторони, уклЕLпи

е зобов'язання ТОВ (ТД
<<Тепловию> товар: за кодом ДК

води, труби, обсаднi труби, тюбiнги та
i з тепловою iзоляцiею i захисною
ix мереж оп€Lлення та комплектуючi
ня Пiдприемства прийняти i оплатити

i вiдповiдно до Специфiкацii. (п.1.1

0,00 грн з ПЩВ. (п.3.1 !оговору).
iдставi виставленого рахунку-фактури,

ндарних днiв вiд дати отримання

ем та за його рахунок не пiзнiше 10-ти
вки вiд покупця (п.5.1 !оговору).

з€вначеним у договорi продавець
к з моменту отримання обцрунтованоi

ий державний
й iнспектор

В,В.Забитчук



I-{ей .Щоговiр набирае чинностi

року (п. 1 0. 1,,Щоговору).

Щля ревiзii Пiдприемством надано
грудня 2020 по жовтень 2021 року, вiд
кСВРоТРУБПЛАСТ) за поставленi то
загальну 'суму 580064,25 гривень.
КП <Тепловию) заборгованiсть по роз
не рахуеться.

Поставка товарно-матерiальних
(еВРОТРУБПЛАСТ) документ€Lльно пi
документами:

Накладна вiд 0l .04.2020 J\ЬЕТП
гумове }щiльнююче 110 в кiлькостi 4 шт
стрiчка сигн€Lпьна <<Тепломережа)) в кiльк
з пдЕ.

Накладна вiд
компресiйний фiтинг 3Р 50х1 ll2 0,6

01 .04.2020 J\ъЕтп

4 845,64 грн. з ПДВ та кiльцева муфта

JфЕтп к

грн.з ПД.
Накладна вiд 03.04.2020 J\ЪЕТП

теплоilольована сВРошТ - 95 50/110
суму 77 562,10 грн. з ПЩВ;

Накладна вiд 16.04.2020 JФЕТП КВ
ryмове ущiльнююче 1 10 в кiлькостi 4
стрiчка сигн€lльна <Тепломережа) в кiл
|рн.з ПДВ

Накладна вiд 16.04.2020 JфЕТП КВ1
муфта 110 в кiлькостi 4 шт на загальну с
фiтинг пiд зварювання б3 0,6 Мпа в кiлько

Накладна вiд 1 7 .04.2020 J\ЪЕТП
теплоiзольована еВРОШТ - 95 631110 0,
суму 80 218,88 грн.з ПДВ.

Накладна вiд 18.1 1 .2020 J\ЪЕТП
компресiйний фiтинг пiд зварювання бЗ 0,
10 710,40 грн. з ПД[В.

Накладна вiд 20.I1.2020 J\ЪЕТП
теплоiзольована СВРоПIТ - 95 631110 0
суму З7 994,88 грн. з ПДВ.

Накладна вiд 03 .12.2020
теплоiзольована еВРоПIТ - 95
469,84 грн. з ПДВ.

ПpttMipHuK Nё 2

його пiдписання та дiс до З|.|2.2021'

звiрки взаеморозрахункiв за перiод з

iдно до якого розрахунки iз ТОВ (ТД
проведено в повному обсязi на

ом на З0.09.2021 року в облiку
нках iз ТОВ (ТД (еВРОТРУБПJIАСТ)

джусться

104/009, згiдно якоТ поставлено кiльце
на загаJIьну суму 964,04 грн. з ПЩВ та
i 35 пог.м на загапьну суму 269,15 грн.

кв0104/010,

вiд ТОВ (ТД
наступними первинними

в кiлькостi
кiлькостi 4 шт

згiдно якоi поставлено
4 шт. на заг€Lпьну суму
на заг€Lльну суму бI5,Зб

к 0304/008, згiдно
0, мпа в кiлькостi

якоi поставлено труба
70 пог.м. на заг€Lльну

6041012, згiдно якоi поставлено кiльце
на загаllьну суму 964,04 грн. з ПР та

i 28 пог.м на загальну суму 215,З2

/013, згiдно якоi поставлено кiльцева
му 615,Зб грн. з ПДВ та компресiйний
i 4 шт на загапьну суму 11 306,44 грн.

I704l00l, згiдно якоi поставлено труба
Мпа в кiлькостi 56 пог.м на загальну

КВ1811/013, згiдно
Мпавкiлькостi4шт.

якот поставлено
на загапьну суму

згiдно якоi
, 98 пог.м на

||1022, згiдно якоi поставлено труба
6 Мпа в кiлькостi 28 пог.м на заг€Lпьну

поставлено труба
, загальну суму 70

l21008,

ий державний
ансовий iнспектор
/ В.В,Забитчук

40/90 0,б кiлькостi



Накладна вiд 03. |2.2020 JфЕТП КВ0
муфта 90 в кiлькостi 4 шт на загальну

фiтинг з 3Р 40xt 14 0,6 Мпа в кiлькостi 4
Накладна вiд 29.04.202l JфЕТП КВ

фiтинг пiд зварювання 50 (Р) КТЗ Белтруб
784,00 грн. з ПДВ та труба теплоiзол
кiлькостi l10 пог.м на загЕLгIьну суму l|4 4

Накладна вtд 29.04.2021 JtГsЕТП КВ
ryмове ущiльнююче 1 10 в кiлькостi 4 шт
кiльцева муфта l10 в кiлькостi 4 шт на за

Накладна вiд 08.07.2021 JфЕТП К
гумове }щiльнююче 90 в кiлькостi 4 шт
кiльцева муфта 90 в кiлькостi 4 шт на з

Накладна вiд 09.07.202| JtlbЕТП КЛ
теплоiзольована еВРошТ - 95 50/110 0,
суму 10 400,00 грн. з ПДВ, труба теплоi
кiлькостi 200 пог.м на загальну суму 142

зварювання 40 (Р) КТЗ Белтрубпласт в к
грн. з ПДВ.

Bci матерiальнi цiнностi оприбутко
Станом на 01.10.2018 року

ТОВ кТЩ <СВРОТРУБПЛАСТ) заборгова
Ревiзiсю проведених розрахункiв за

року встановлено, що ТОВ (ТД (
КП кТепловик) товарно-матерiальних цi
КП <Тепловик)> проведено розрахунки в п

Станом на 30.09.202I року за даними
заборгованiсть перед ТОВ (ТД (еВРОТР

ТОВ к€вро
(dozoBip М27/0

КП <Тепловик)), в особi директора
дiе на пiдставi Статуту, (далi - покуп
обмеженою вiдповiдальнiстю (е
Вайсбурла О.Б, який дiе на пiдставi
сторони (адреса: 04071, м. Киiв, вул. Щ
З8669447) надалi iменуються Сторони, у
27.05.201-9 року.

Предметом з€вначеного дого
Технолоджi> поставити та передати у

ПptlMipHuK Nэ 2

121008, згiдно якоi поставлено кiльцева
408,04 грн. з ПШ та компресiйний

на загапьну суму З 920,7б грн.
21, згiдно якоi поставлено прес -

аст в кiлькостi 4 шт на загzLльну суму 4
на еВРоПIТ - 95 50/110 0,6 Мпа в

,00 грн. з ПД[В.
1020, згiдно якоТ поставлено кiльце

на заг€Lльну суму 912,00 грн. з П.Щ та
ьну суму 584,00 грн.
807/005, згiдно якоТ поставлено кiльце
а загальну суму 81б,00 грн. з П.Щ та
ну суму 404,00 грн.

/011, згiдно якоi поставлено труба
Мпа в кiлькостi 10 пог.м на заг€Lпьну
ьована СВРоПIТ - 95 40190 0,6 Мпа в

,00 грн. з ПШ та прес - фiтинг пiд
bKocTi 4 шт на заг€шьну суму 3 884,00

Hi по бухоблiку КП <<Тепловик>.

даними КП <<Тепловик>> перед
icTb вiдсутня.
ерiод з 01.10.2018 року по 30.09.202\

РОТРУБПЛАСТ) реалiзувало для
:ностей на суму 580 064,25 грн, за якi
вному обсязi.
бухгалтерського облiку КП кТепловик))
ПЛАСТ)> не облiковуеться.

технолоdеrci>
9/1 Bid 27.05.2019)
шенко Олександра Сергiйовича, який

), з однiсi сторони) та Товариством з
Технолоджi>> в особi директора

туту (д-i - постачальник), з другоi
вицька, З7148, офiс1 код еДРПОУ -

али ,Щоговiр поставки Ns27l05-19/1 вiд

с зобов'язання Тов
HicTb покупця товар,

<евротерм
з€}значений у
з палпьником,

ий державний
,й iнспектор
.В.Забитчук



Загальна цiна товару згiдно до
Поставка товару здiйснюсться

покупця): м.Старокостянтинiв, вул.Героiв
2010) однiею партiсю, за умови ная
зобов'язання покупця е прийняти товар

Разом з товаром постачаJIьник пе
документи: акт прийому передачi обл
свiдоцтва про визнання вiдповiдн
документацiю. Видатковi накладнi пе

Покупець проводить розрахунок з

розрахункрвии рахунок постачаJIьника

укладення договору;

Розрахунки здiйснюються в без
покупцем грошових коштiв на поточний (

.Щаний .Щоговiр вступае в дiю з моме

року при yмoBi виконання cBoix зобов'
Поставка товарно-матерiальних цi

документ€шьно пiдтверджуеться наклад
поставлено котел сталевий Колвi - 3000
М PR S та модулем керування МК-2 в кiл
грн.з ПШ.

ТОВ к€вро
(dozoBip ЛЬ

КП <Тепловик)), в особi директора
дiе на пiдставi Статуту, (далi - покупе
обмеженою вiдповiдальнiстю (е
Вайсбурда О.Б, який дiс на пiдставi
сторони (адреса: 04071, м. Киiв, вул.
З8669447), надалi iменуються Сторони,
2з.l0.20|9,.

Прuл,tiрнuк М 2

та вiдповiдно зобов'язання покупця

скJIадае 1 б50 000,00 грн з ПДВ.
чаJIьником на умовах DDP (склад

ебесноi CoTHi, 3 (згiдно IHKOTEPMC -
HocTi товару на складi, вiдповiдно

гом 5 днiв.
покупцю товаросупроводжуваrrьнi

ня, копiю сертифiката вiдповiдностi або

пiсля остаточного розрахунку.
товар на ocнoвi рахунка - факryри у

BapTocTi покупець перераховуе на
гом п'яти капендарних днiв з моменту

BapTocTi покупець
5.12.201-9 року;

BapTocr:i покупець
5.01.2020 року;

BapTocTi покупець
5 лютого 2020 року
iвковiй формi шляхом перерахування

унковий) рахунок

перераховуе на

перераховуе на

перераховуе на

постачzLльника.

дiе до З1,.0З.2020
обома Сторонами.

остей вiд ТОВ <евротерм Технолоджi>>
ю вiд 01.11.20|9 J\b291, згiдно якоi
комплектi з газовим п€Lпьником R5l2 А

i 1 шт. на заг€Lльну суму l 650000,00

технолоdэtсi>
9 Bid 23.10.2019)
шенко Олександра Сергiйовича, який

i Товариством з
особi директора

ь), з однiеI сторони,
Технолоджi> в

(далi - постачальник), з другоi
кавицька, 3Jl48, офiсl код еДРПОУ -

уклапи ,Щоговiр поставки Jф23/19 вiд

й державний
lнспектор

В.В.Забитчук



Предметом зазначеного до

Загальна цiна товару згiдно дого
Поставка товару здiйснюсться

покупця): м.Старокостянтинiв, вул.ГероТв

- 20|0) однiею партiею до 29.1 1 .2019 року
Разом з товаром постачапьник

документи: акт прийому передачi обладна
свiдоцтва про визнання вiдповi
документадiю. Видатковi накладнi пере

Покупець проводить розрахунок
наступному порядку:

розрахунковии рахунок постач€LIIьника

укладення договору;

розрахунковий рахунок постачальника
товару;

розрахунковий рахунок постачальника п
товару;

розрахунковий рахунок постачzLпьника п
товару

|озрахунки здiйснюються в без
покупцем грошових коштiв на поточний (

,.Щаний.Щоговiр вступае в дiю з моме
року при yмoBi виконання cBoik зобов'яза.

Поставка товарно-матерiальних цiн
документЕLльно пlдтверджуеться на
поставлено поставлено котел сталевий
п€Lпьником R5l2 А М PR S та модулем
заг€Lльну суму 1 650 000,00 грн.з ПДВ.

Станом на 01.10.2018 року за даним
ТехнолоджЬ заборгованiсть вiдсутня.

Ревiзiсю проведених взасморозрах
З0.09.2021,року встановлено, що ТОВ (С
<<Тепловик)) основних засобiв на суму 3
перераховано кошти в повному обсязi.

у
к

Пpt1,1.ripHuK М 2

е зобов'язання ТОВ кСвротерм
acHicTb покупця товар, зазначений у

скJIадас 1 б50 000,00 грн з ПДВ.
ьником на умовах DDP (склад

Небесноi CoTHi , 3 (згiдно IHKOTEPMC

покупцю товаросупроводжувальнi

я пiсля остаточного розрахунку.
товар на ocнoBi рахунка - фактури у

i BapTocTi покупець перераховуе на
к€Lлендарних днiв з моментуягом п'яти

1 вартост1 покупець перераховуе на
з дня поставки

перераховуе на
з дня поставки

перераховуе на
з дня поставки

гом п'яти мiсяцiв

l вартост1 покупець
гом шести мiсяцiв

BapTocTi покупець
гом семи мiсяцiв

його пiдписання та
постачапьника.
дiс до 30.09.2020

iвковiй формi шляхом перерахування
нковий) рахунок

обома Сторонами.
й вiд ТОВ кСвротерм Технолоджi>
вiд 20.03 .2020 М33, згiдно якоi

керування МК-2 в кiлькостi 1 шт. на

КП кТепловик) перед ТОВ <<Свротерм

HKiB за перiод з 01.10.2018 року по
Технолоджi> реалiзувало для КП

00 000,00 .р", за якi КП <<Тепловию>

овний державний
нансовий iнспектор

В.В,Забитчук



Станом на 30.09.202| року за дани]
перед заборгованiсть ТОВ <<Свротерм Те

ФОП Смоляк Юлiя Олеziвна ( коd .

м0910/19 Bid
ФОП Смоляк Юлiя Олегiвна, шо дi

податку, надалi ((постачальник), i в п
Щушенка Олександра Сергiйовича, який

укл€tли договiр купiвлi-продажу JЮ091 0/l 9
Предметом зазначеного договору е

передати КП <Тепловию) товар для п
опаJIення,.згiдно paxyHKiB - фu*ryри, та
оплатити цей товар.

.Щоговiрна цiна товару вк€Lзуеться

складае 300 000 грн (п.2.1;2.3 Щоговору)
Оплата проводиться наступним чин

до виписаного продавцем рахунку -
TepMiH оплати: 3 банкiвських дня

.Щоговору)
Поставка товару вiдбуваеться п

отримання попередньоi оплати вiд покуп
I]ей Щоговiр вступае в юридичну с

Зl.|2.20|9 року (п. 1 0. 1 .Щоговору).
Поставка товарно-матерiальних

документчLIIьно пiдтверджусться наступни
- накладна вiд 10.10.2019 J\b 429,

суму |7З 54|,24 гривенъ з ПДВ;
- накJIадна вiд 05.11 .20|9 J\Ъ 474,

суму |26 028,09 гривень з П.ЩВ.
ФОП Смоляк Юлiя Олеziвна ( коd

м1501/20
ФОП Смоляк Юлiя Олегiвна, шо дi

податку, надалi (постач€Lльник)), i в по,

.Щушенка Олександра Сергiйовича, який

укл€tли договiр купiвлi-продажу J\b1 501/2
Предметом з€вначеного договору с

передати КП <Тепловию) товар, а саме: к

фактури, та вiдповiдно зобов'язання КП (
,.Щогсiвiрна цiна товару вказуеться

складас 500 000 гривень. (п.2.1;Z.З Д
Оплата проводиться наступним чи

до виписаного продавцем рахунку - фа (п.3.1 Щоговору)

Прuмiрнuк NЬ 2

<<Тепловию>бухгалтерського облiку КП
олоджi> не облiковуеться.

7560760, dozoBip купiвлi - проdамсу
09.10.2019)
на пiдставi свiдоцтва платника единого
ьшому (покупець) в особi директора

ie на пiдставi статуту, з iншоi сторони
вiд 09.10.2019 року.

в'язання ФоП Смоляк Юлii олегiвни
чного ремонту системи центраJIьного
дповiдно зобов'язання КП <<Тепловик>>

накладних, opieHToBнa сума,Щоговору

попередня оплата - 100% вiдповiдно
(п.3.1 ,Щоговору)

дня виписки рахунку - фактури. (п.З.2

гом 5 банкiвських днiв з моменту
(п.5.2 ,.Щоговору)

з моменту його пiдписання та дiе до

iнностей вiд ФОП Смоляк ю.о
и первинними документами:
но якоi поставлено товари на заг€Lпьну

о якоТ поставлено товари на загzLльну

'27560760, dozoBip tупiвлi - проdасtсу
15.01.2020)
на пiдставi свiдоцтва платника единого
ьшому (покупець)) в особi директора

ie на пiдставi статуту, з iншоi сторони
вiд 15.01.2020 року.

'язання ФоП Смоляк Юлii олегiвни
нструкцiйнi матерiали, згiдно paxyHKiB -
епловию) оплатити цей товар.
в накладних,орiентовна сума .Щоговору

м: попередня оплата - 100% вiдповiдно

державний
вий iнспектор
В.В.Забитчук

)



TepMiH оплати: 3 банкiвських
Щоговору)

Поставка товару вiдбуваеться п
отримання попередньоi оплати вiд покуп

I_{ей Щоговiр вступае в юридичну с
З1.12.2020 року (п. 1 0. 1 Щоговору).

Поставка товарно-матерiальних
документ€Lпьно пiдтверджусться н
поставлено полiазол l0,0 мм в кiлькостi 5
з ПДВ.

Накладна вiд lЗ.07.2021 J\lb659
метал.одност. >>Теплоiзол>>шир. 1 00см,товщ
гривеriь з ПДВ.

ФОП Слtоляк Юлiя Олеziвна ( Kod
м1002-1/2020

ФОП Смоляк Юлiя Олегiвна, шо дi
податку, надалi ((постач€Lпьник)), i в по
Щушенка Олександра Сергiйовича, який
укл€tли договiр купiвлi-продажу J\Ъ 1002- 1

Предметом зазначеного договору с
передати КП <<Тепловию) товар, а саме ар
фактури, та вiдповiдно зобов'язання КП (

Щоговiрна цiна товару вк€вуеться
склада€ 50.0 000 гривень. (п.2.1;2.3 !ого

Оплата проводиться наступним чин
до виписаного продавцем рахунку -

TepMiH оплати: З банкiвських дня
,,Щоговору)

Поставка товару вiдбуваеться про
отримання попередньоi оплати вiд покуп

Щей !оговiр вступае в юридичну с
З1.12.2020 року (п. 1 0. 1 Щоговору).

!одатковою угодою J\Ъl до договор
10.02.2020 року, л.2.З викладено у наступ
складае 1 50 000 |рн, решта умов договору

Поставка товарно-матерiальних
документ€Lпьно пiдтверджуеться наступни

Накладна вiд 10.02.2020 J\Гs 82, згiд
суму 40 ЗЗ5,30 гривень з ПДВ.

Накладна вiд 15.04.2020 J\Ъ 204,
суму 40 853, 14 гривень з ПЩВ.

ПpulrtipHuK М 2

дня дня виписки рахунку - фактури. (п.3.2

гом 5 банкiвських днiв з мOменту
. (п.5.2 Щоговору)
,у з моменту його пiдписання та дiе до

iнностей вiд ФОП Смоляк Ю.о
24, згiдно якоТ
408, 00 гривень

ю вiд 15.01 .2020 Ns
м на загальну суму 18

но якоТ поставлено полотно Пш
загальну суму 19 7|0, 0010,00мм на

'00275б0760, dozoBip tупiвлi - проdансу

у)

10.02.2020)
на пiдставi свiдоцтва платника единого
ьшому (покупець)) в особi директора
ie на пiдставi статуту,з iншоi сторони

0 вiд |0.02.2020 року.
'язання ФоП Смоляк Юлii олегiвни

атуру трубопровiдну, згiдно paxyHKiB -
пловик> оплатити цеи товар.
накладних,орiентовна сума Щоговору

: попередня оплата - 100% вiдповiдно
и (п.3.1 Щоговору)

я виписки рахунку - фактури. (п.3.2

гом 5 банкiвських днiв з моменту
(п.5.2 !оговору)

з моменту його пiдписання та дiе до

купiвлi - продажу }lb 1002-112020 вiд
iй редакцii : сума договору opicHToBHo
незмiнними.
нностей вiд ФОП Смоляк Ю.О
первинними документами :

о якоl поставлено товари на загальну

якоi поставлено товари на заг€Lльну

вний державний
и 1нспектор

В.В.Забитчук



Накладна вiд 28.04.2020 Ns 218, з
суму 15 178, 04 гривень з ПЩВ.

Накладна вiд 25.05.2020 Nq 277, з
суму 368, 70 гривень з ПД[В.

Накладна вiд 25.05.2020 J\b 276,
суму З 656,|8 гривень з ПЩВ

Накладна вiд 25.05.2020 ЛЬ 275,
суму 22 697,47 гривень з ПД[В

Накладна вiд 07.09.2020 Jф 641,
cylvгy 5 992,25 гривень з ПД[В

Нак4адна вiд 07.09.2020 J\Ъ 642,
суму 16 910,06 гривень з ПДВ

Накладна вtд 26.||.2020 J\b 92б,
суму б 980,42 гривень з ПДВ

ФОП Смоляк Юлiя Олеziвна ( Kod
М30-04/20 Bi,

ФОП Смоляк Юлiя Олегiвна, шо дiс
податку, надалi ((постач€Lпьник)), i КП (
особi директора ,Щушенка Олександра Се
iншоi сторони уклztли договiр купiвлi-про

Предметом з€вначеного договору е

передати КП <<Тепловию> товар, а
вiдповiдно зобов'язання КП кТепловию) о

,Щоговiрна цiна товару вк€вуеться
6 348,0 1 фивень . (n.2.|; 2.3 Щоговору)

Оплата проводиться наступним чи
до виписаного продавцем рахунку - факту

TepMiH оплати: 3 банкiвських дЕя
,Щоговору)

Поставка товару вiдбувасться про
отримання попередньоi оплати вiд покуп

Щей Щоговiр вступас в юридичну си
З|.|2.2020 року (п. l 0. 1 Щоговору).

Поставка товару вiд ФОП Смоляк
накладною вiд 30.04.2020 Jф 229,
акумуляцiйний В0 V silverheat в кiлькостi 1

Bci матерiальнi цiнностi оприбутко
Станом на 01.10.2018 року за дани

Ю.О. заборгованiсть вiдсутня.
Ревiзiсю проведених розрахункiв за

року встановлено, що ФОП Смоляк Ю.О.,
для КП <Тепловик>> товарно-матерiальни

В.В,Забитчук

00275607б0, dozoBip купiвлi - проdасtсу
30.04.2020)
а пiдставi свiдоцтва платника сдиного

епловию> в подсLпьшому ((покупець)) в

iйовича, який дiе на пiдставi статуту,з
Jф30-04/20 вiд З0.04.2020 року.

ов'язання ФоП Смоляк Юлii олегiвни
водонагрiвач акумуляцiйний 80V, та
атити цей товар.

в накладних, сума .Щоговору складае

: попередня оплата - |00Yо вiдповiдно
(п.3.1 !оговору)

но якоi

якоi

о якоi

о якоi

но якоТ

но якоi

но якоТ

поставлено товари

поставлено товари

поставлено товари

поставлено товари

поставлено товари

поставлено товари

ПрuмiрнuкМ 2

на загальну

на загапьну

на заг€rльну

на загальну

на загальну

на загальЕу

поставлено товари на загaLльну

дня виписки рахунку - фактури. (л.З.2

гом 5 банкiвських днiв з моменту
. (п.5.2 !оговору)

з моменту його пiдписання та дiс до

документ€lльно пiдтверлжуеться
якоi поставлено водонагрiвач

шт на заг€Lпьну суму б 348,0lгрн з ПДВ.
Hi по бухоблiку КП <<Тепловию>.

КП <Тепловию) перед ФОП Смоляк

ерiод з 01.10.2018 року по 30.09.202|
за укладеними договорами, реzlлlзовано
цiнностей на загальну суму 497 00б,90

ий державний
и 1нспектор



грн, в свою чергу КП <Тепловию)
cyMi 497 006,90 гривень. Станом на

проведенi
наданими

облiку КП <Тепловию) заборгованiсть вiдс

Управлiнням Захiдного офiсу
було направлено 10 запитiв на адреси
цiнностей, основних засобiв та пiдрядн
перiод, що
в.м., Фоп

пiдлягав ревiзiТ проводило
.Щзьоба I.B., ТОВ НВП <<Т,

IHBecT>>, НАК <Нафтогаз>>, ТОВ <TepMo-I
<Старокостянтинiвський спецiалiзований
<<евротерм Технолоджi>.

Вiдповiдi надiйшли вiд контрагентiв
НВП кТермопром), ПАТ <Старокостянти
документЕLпьно пiдтверджено

розбiжностей мiж
взаеморозрахункiв з КП <<Тепловию) за
вiдображеними по бухгалтерському облiку

Вiдповiдно до отриманоi iнфор
встановлено, що по субрахунку 361 (Р
станом на жовтень 2018 вiдображено
<Тепловию) в cyмi 31 762,11 грн, за перiо
вiдображено обороти по кредиry даного

Станом на 0l.|2.2021 року рахуеть
<<Тепловик> в cyMi 478,56 гривень.

Проведенi взаеморозрахунки пiд
розрахункiв за
999> та кП
розшифровкою

перiод жовтень 2018 - ли
<<Тепловик>>, який пiдп
пiдпису Божук А., iз ст

розшифровкою пiдпису Мартинюк та cKpi
(Запum, вidповidь ПП <Сmрой -

Слiд вiдмiтити, що в з€rзначеному
вк€вано на яку дату рахуеться початкове с

За даними бухга_гrтерського облiку
<<Розрахунки з постач€Llrьниками та п
01.05.2019 рахувалася дебiторська забор
cyMi 252 215,80 гривень.

В TpaBHi 2019 року вiдображено

01.06.2019 кредиторська заборгованiсть
- 999>> скJIадала Зl 762,1 1 гривень.

В,В.Забитчук

Прttлtiрнuк NЬ 2

ув€lло для ФОП Смоляк Ю.О. кошти в
.202l року за даними бухгалтерського
тня.

удитслужби в Хмельницькiй областi,
постачапьникiв товарно-матерiальних
органiзацiй, з якими КП <Тепловию)у

:морозрахунки, а саме: ФОП Килимник
мопром>, Корпорацiя <Енергоресурс -

), ПП <Строй - cepBic - 999>>, ГIАТ
кар'ер>>о ТОВ (С - Арматуро>, ТОВ

орацii <Енергоресурс - IHBecT>>, ТОВ
iвський спецiалiзований кар'ср, якими

орозрахунки iз КП кТепловию).
iнформацями щодо проведених

ерiод, що пiдлягав ревiзii, та даними
iдприсмства не встановлено.

унки з вiтчизняними покупцями))
дебiторську заборгованiсть по КП
з жовтень 2018 - листопад 2021 року

нку на суму 31 283,55 гривень.
дебiторська заборгованiсть по КП

джено актом звiряння взасмних
ад 2021 мiж ПП <Строй - cepBic -

ано iз сторони КП <<Тепловик> з
ни ПП <Строй - cepBic - 999>> iз

ено вiдтисками печаток обох cTopiH.
do акmа.)ic - 999> у flоdumцу ЛЬ lI

i звiряння взаемних розрахункiв не
,ьдо в cyMi 3I762,11 гривень.
КП <<Тепловию> по субрахунку 63l
дниками)) станом на 01.01.201'9 та

icTb по ПП <Строй - cepBic - 999> в

сть виконаних булiвельних робiт ПП
у 28З977,91 .рr, з ПД. Станом на
<<Тепловик) перед ПП <Строй - cepBic

ий державний
и lнспектор



За перiод липень
<<Тепловию> по дебеry субрахунку бЗ
пiдрядниками) вiдображено обороти н
0|.\2.2021 кредиторська заборгованiсть К
- 999> складrllrа в cyMi 478,56 гривень.

В груднi 2021 КП <Тепловию) платi
перераховано ПП <Строй - cepBic - 999>

(Бухzалmер с ька d oBidKa
Отже, з вищевикладеного, в ходi

бухгалтерському облiку взаеморозрахун
CepBic-999>> не встановлено.

Вiд р..rи контрагентiв станом на
надlишло.

Ревiзiею стану претензiйно п
способом за 2019 та 2020 роки, встан
з€Iзначеного перiоду проводилась прете
заборгованостi за послуги з теплопостача

Так протягом 20|9 року була про
1. Подано 209 позовiв до суду на загаJIьну
2. РозгляIтуто та задоволено в судi 132
гривень.
3. Направлено в виконавчу службу З66
гривень.
4. Укладено 95 договорiв на реструктури
5. Стягнуто примусово протягом 2019
гривень.
6. Сплачено в добровiльному порядку
гривень.

Протягом 2020 року булапроведена
1. Подано 1б3 позови до суду назагальну
2. РозгляIryто та задоволено в судi 153
гривень.
3. Направлено в виконавчу службу З20
|ривень.
4. Укладено 2З договори на реструктуриза
5. Стягнуто примусово протягом 2020
гривень.
6. Сплачено в добровiльному порядку
гривень.

KpiM того, КП <Тепловию)
зокрема, щомiсяця надаються

постlи

Прuмiрнuк Nч 2

2021 по бухгалтерському облiку КП
<Розрахунки з постач€Lпьниками та

суму 31 283,55 гривень. Станом на
<<Тепловик) перед ПП <Строй - cepBic

ним дорученням вiд 29.12.202l Ns255 1

шти в cyMi 478,56 гривень
<<Тепловuк> 1l ,Щttdапrку М l2 do акmа.)
вiзii розбiжностi у вiдображених по
, мiж КП <Тепловию> та ПП <Строй-

омент закiнчення ревiзii вiдповiдей не

вноi роботи проведеною вибiрковим
ено, що юридичним вlддlлом протягом
iйно-позовна робота, щодо погашення

а така претензiйно-позовна робота:
,уму 4 7|7 824,88 гривень.
вiльних позови на суму - 2810 595,50

конавчих листiв на суму 266694З,5З

цiю боргу на суму 847 628,64 гривень.
ку заборгованiсть в cyMi 235 084,00

ка претензiйно-позовна робота:
му 2 911 074,82 гривень.
вiльних позови на суму - 2 680 256,6З

конавчих листiв на суму 2 595 090,83

iю борry на суму l95 277,99 гривень.
заборгованiсть в cyMi 704 540,2З

повiдомляеться та

ий державний
нсовии lнспектор

раху споживачам,

В.В.Забитчук



року.
чи недостач не встановлено.

В.В.Забитчук

класти договiр реструктуризацii боргу

Buc:lttlBoK: по daHoJvry розdiлу но фiнансовlм порушенц ulо прuзвелu
dо (збumкiв) на заzutьну суму 181 009,38

Стан ин
BlB.

Ревiзiю стану збереження майна, ви
активiв проведено вибiрковим способом.

ристання оборотних та необоротних

Станом на 01.01.2019 року на балансi <<Тепловик) рахув€Lлися :

- ocHoBHi засоби з€Lлишковою

попереджуеться про
боржникам щодо
безперебiйного теплопостачання. А в
отриманi послуги, споживачi мають змоry

28 3|1,0 тис. грн з нарахованим зносом на
- запаси вартiстю 714,0 тис грн;

Станом на 01 .01.2020 року на ба-гrансi
ocHoBHi засоби за_пишковою BapTicT

412З6,0 тис грн з нарахованим зносом на
- запаси вартiстю 2 75I,0 тис. грн;

Станом на 01 .01.202l року на ба-гrансi
- ocHoBHi засоби з€Lлишковою BapTic,

50171,0 тис. грн з нарахованим зносом на
- запаси вартiстю 1 73б,0 тис. грн;

Станом на 01 .|0.2021 року на баrrансi

ВiдповiдЕLпьною за ведення облiку
пiдлягав ревiзii, була бухгалтер Мазуренко

В ходi ревiзii органiзацii фактичного

ПpttMipHuK М 2

HEuIBHy заборгованi споживачiв. Проводиться роз'яснення
вчасного погашення заборгованостi, з метою якiсного i

аз1 неможливост1 повнlстю оплатити

- ocHoBHi засоби з€lлишковою BapTicTt
51 178,0 тис. грн з нарахованим зносом на с 27 832,0 тис. грн;

- запаси вартiстю l 686,0 тис. грн;
Ревiзiсю стаЕу закрiплення основни

активiв за матерiально-вiдповiдальними
засобiв та необоротних матерiальних

и встановлено, що Bci ocHoBHi

8 093,0 тис грн, первiсною вартiстю
му 20 218,0 тис грн;

<<Тепловию) рахув алис я:
18 868 тис грн, первiсною вартiстю

|ury 22 368 ,0 тис. |рн;

<<Тепловик) рахув аJIися;
25 059,0 тис грн., первiсною BapTicTb

му 25 Il2,0 тис.|рн;

П <Тепловию> рахувапися :

23 346,0 тис.|рн, первiсною вартiстю

атерiальних цiнностей у перiодi, що
.Б.

засоби та необоротнi активи, якi рах ься по бухгалтерському облiку КП
<<Тепловию> закрiплено за 17 -ма MaTepi вiдповiдальними особами, з якими
укладено договори про матерiальну Bi
питання ревiзiею не встановлено.

bHicTb. Порушень з вiдповiдного

активiв та запасiв, вiдповiдно до наказу п
iнвентаризацiйною комiсiею, проведено

,онтролю за збереженням необоротних
КП <<Тепловик)) вiд 16.|1.2021 Jt36,

вибiркову iнвентаризацiю наявностi
матерiа;lьних цiнностей у матерiально - Bi овiдальних осiб станом на 30.11.2O2l

За результатами iнвентаризацii лишкi

ий державний
iнспектор



(Копi1' наказу про провеdен

Ревiзiею правильностi ведення облi
вiдповiдно до облiковоi полiтики, затве
облiкову полiтику та органiзацiю бу
02.01.20|9 Jф1, визнання, оцiнка та
здiйснюеться вiдповiдно до вимог П
7 <<OcHoBHi засоби), затвердженого на
27.04.2000 Jф 92, нематерiальнi активи
бухга_птерського облiку 8 <HeMaTepi
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 18.10.1

Узагальнення iнформацii про ная
запасiв, сировини i матерiалiв, палива бу

рахунку бухгшtтерського облiку 20 <Ви
Згiдно даних бухгалтерсько

оприбутковуються за первiсною вартiстю
урахуванням вимог п. 8, 9 П(С)БО
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20.10.1

Ревiзiсю вiдповiдностi аналiтичн
цiнностей по матерiальних звiтах за

<Виробничi запаси)> в розрiзi груп, розб
Спiвставленням даних по бу*

матерiали>>, 20З <<Паливо>>, 207 <Запаснi
швидкозношуванi предмети)) з даними
2019, травень - JIипень 2020, березень
матерiальних цiнностей по матерiально-в
мiсяця, пiдтверджено вiдповiднiсть дан
запасiв.

Первiсна BapTicTb виробничих запас
грн, на 01.01 .2020 року -2751,0 тис. грн,
З0.09.2021 року - 1 68б,0 тис. гривень.

Запаси вiдображаються в бух
первiсною вартiстю.

Придбання запасiв на
договорiв з постачzllrьниками.

Пiдприем

надходження на пiдставi прибуткових
Фактiв придбання в ревiзiйному пер

в господdрськiй дiяльностi Пiдприем
встановлено.

Прuлtiрнuк М 2

iнвенmарuз ацii, iнвенmарuз ацiЙнi опuсu

у !оOаmкJ J& I3 dо акmа.)

необоротних активiв встановлено, що
,оi наказом КП <<Тепловик>> кПро
ького та податкового облiку> вiд

iK основних засобiв Пiдприсмства
ня (стандарту) бухгалтерського облiку

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
вiдповiдно до Положення (стандарту)
Hi активи>, затвердженого наказом

Ns 242.
icTb та рух н€Lпежних Пiдприемству

рiею Пiдприемства здiйснюсться на
ничi запаси).

облiку
зазначеною в
9 <<Запаси>>,

року J\Ъ24б,

ь-травень 201'9, травень - липень 2020,
их вiдомостей по рахунку 20

не встановлено.

Пiдприемства запаси
первинних документах, з
затвердженого наказом

укладених
по Mipi iхМатерiальн

ьких субрахунках 20| <<Сировина i
ни) та рахунку 22 <<Малоцiннi та
их вiдомостей за березень-травень

- травень 202l року, з даними руху
овiдальних особах на початок кожного
синтетичного i аналiтичного облiку

на 01.01.2019 року становила 7l4 тис.
а 01.0|.2021 року - l 7З6,0 тис. грн, на

му облiку i фiнансовiй звiтностi за

здiйснюеться на ocHoBi
цiнностi оприбутковуються

их по цiнах придбання.
lдi товарно-матерiальних цiнностей, якi

не використовуються, ревiзiсю не

ий державний
ии lнспектор
В.В.Забитчук



Прш,,tiрнuк,Ф 2

Матёрiа-гrи зi скJIаду у виробн цтво впродовж ревiзiйного перiоду
вiдпускалися по накJIадних на пiдставi :

пiдроздiлу заявок. Списання матерiал
затверджених керiвником Пiдприемства.

тверджених керiвником структурного
в здiйснювапосъ на пiдставi aKTiB,

порушень, |цо прuзвелu dо (збumкiв),Вuспослr.лк: по daHoMy розdiлу фiнансо
ревiзiею не всmановлено.

мання закон

печення

манн
коштi MeHTl r виконаннься
бю, вого вико ння б коштrв.

пiд час отримання та використання
що застосовуються у процесi виконання

до виконання кошторисiв бюджетних
еry MiHicTpiB Украiни вiд 28.02 .2002

пiдставi погоджених розпорядниками
Щержавноi казначейськоi служби

розподiлу бюджетних асигнувань,
бюджетних коштiв у розрiзi видаткiв,
номiчнiй класифiкацii видаткiв та

ння кП <<Тепловию> Планiв

державний
й iнспектор

вибiрковиМ методом за перiоди, з€внач
стання бюджетних коштiв проведено
нижче по тексту даного роздiлу акту

ревlзll.
У вiдповiдностi до п.38 ст. 2 Б ого кодексу Украiни одержувач

бюджетних коштiв - суб'ект господарюва ня, громадська чи iнша органiзацiя, яка
не мае стаryсу бюджетноi установи, у вноважена розпорядником бюджетних
коштiв на здiйснення заходiв, передбачен
ix виконання кошти бюджету.

бюджетною програмою, та отримуе на

КП <<Тепловию> отримув€Lло бю, Hi кошти на виконання програм, у
cTaTyci одержувача бюджетних коштiв.

У вiдповiдностi до частини шостоi i 22 Бюджетного Кодексу Украiни
одержувач бюджетних коштiв викори вуе бюджетнi кошти на виконання
заходiв, передбачених бюджетною про мою на пiдставi плану використання
бюджетних коштiв, що мiстить розподiл )джетних асигнувань, затверджених у
кошторисi. розпорядника бюджетних к

План використання бюджетних ко в - це розподiл бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисi, в розрiзi вида
повнiй економiчнiй класифiкацii кредиту_

iB бюджету, структура яких вiдповiдае
ня бюджету (п.2 Порядку складання,

розгляду, затвердження та основних вим

Ревiзiю дотримання законода
бюджетних коштiв, складання документiв,
бюджету, забезпечення цiльового викор

установ, затвердженого постановою Кабi
}lb228).

ревiзii, здiйснювulлось КП <Тепловию) _

бюджетних коштiв та поданих до ор
Планiв використання бюджетних коштi
затверджених у кошторисах розпорядникi
структура яких вiдповiдае повнiй е
класифiкацii кредитування бюджету.

Порушень щодо складання та з
використання бюджетних коштiв ревiзiею

Отримання та використання бю их коштiв в перiодi, який пiдлягав

виявлено.

В.В.Забитчук



Для, здiйснення казначейського
одержувачу бюджетних коштiв, в

Украiни вiдкрито вiдповiднi реестрачiйнi
КП <<Тепловию> згiдно звiту про

загLпьного фо"ду (форма Nч2-м) за 2
енергозбереження> за КЕКВ
(установам, органiзацiям)>
надiйшло коштiв в cyMi 200

261'0 <с
затверджено
000,0 грн,

гривень.
Згiдно звiту про надходження

спецiального фонду (форма J\Ъ4-Зм) за
енергозбереження)) за КЕКВ З2|0 ((

(установам, органiзацiям)> затверджено
надiйшло коштiв в cyMi 4 02З 493,00
4 О2З 49З,00 гривень.

Згiдно звiту про надходженнJI
спецiального фонду (форма J\Ъ4-3м) за .

iнвестицiйних проектiв в рамках здiйсне

розвитку окремих територiй> за
пiдприемствам (установам, органiзацiям
000,0 грн, надiйшло коштiв в cyMi 550 00
550 000,00 гривень.

Згiдно звiту про надходження та
(форма JФ2-м) 2020 piK по КПКВ 021'7

2610 кСубсидii та поточнi трансферти п
затверджено асигнування в cyMi 5 000
000,0 |рн, KacoBi видатки проведено в сум

Згiдlrо звiту про надходження
спецiального фонду (форма Nч4-3м) за
енергозбереження>) за КЕКВ З2|0 ((

(установам, органiзацiям)> затверджено
надiйшло коштiв в cyMi 3 542 000,00 .

З 542 000,00 гривень.
За 9 мiсяцiв 2021року по КПКВ 021

наслiдкiв надзвичайноi сиryацii в теплов

фонду мiсцевого бюджету) за КЕКВ 3210
(установам, органiзацiям)> затверджен
надlишло та касов1 видатки проведено в с

Згiдно наданих peecTpiB бюджетн
(одержувачiв) бюджетних коштiв, платi
також витяry iз офiцiйного державного iH
порт€tл e-data (единий веб-портал ви

В.В.Забитчук

обслуговування

ПрuмiрнuкМ 2

кП <<Тепловию> як
казначейськоТ сlryжбиах .Щержавноi

унки.
надходження та використання коштiв
19 piK по КПКВ 021'7640 кЗаходи з

1 000 000,0 цн,
в cyMi 200 000,00

iнших надходжень
021'7640 <<Заходи з

i та поточнi трансферти пiдприсмствам
асигнування в cyMi
Bi видатки проведено

та використання
19 piK по КПКВ
iтальнi трансферти> пiдприсмствам

асигнування в cyMi 8 400 000,00 |рн,
н, KacoBi видатки проведено в cyMi

та використання iнших надходжень
19 piK по КПКВ 021736З <Виконання

заходiв щодо соцiально-економiчного
КВ З2|0 кКапiтальнi трансферти>
затверджено асигнування в cyMi 550

,0 грн, KacoBi видатки проведено в cyMi

користання коштiв загального фонду
кЗаходи з енергозбереження>> за КЕКВ
приемствам (установам, органiзацiям)>
,0 грн, надiйшло коштiв в cyMi 4 700

4 700 000,00 гривень,
та використання iнших надходжень

piK по КПКВ 0217 640 <<Заходи з

апiта-гrьнi трансферти) пiдприсмствам
асигнування в cyMi 7 37З 88б,80 |рн,

, KacoBi видатки проведено в cyMi

74З <<Заходи iз запобiгання та лiквiдацii
мережах за рахунок коштiв резервного

кКапiта-пьнi трансфертп пiдприсмствам
асигнування в cyMi 120 680,00 грн,

Mi 120 б80,00 гривень

фiнансових зобов'язань розпорядникiв
их доручень та виписок iз paxyHKiB, а

iйного ресурсу у мережi IHTepHeT
истання публiчних коштiв) на якому

ний державний
и lнспектор



оприлюдпЬеться iнформацiя згiдно
використання публiчних коштiв> КП к
на загаJIьну суму |З 754 863,00 гривенъ,
грн (заробiтна плата, ССВ, податок на
20t9 -477З 49З,0 грн (з Hei 200 000,00
доходи фiзичних осiб утриманий iз зlл
4 700 000,0 грн перераховано АТ <ОГС>1
газу за вересень 2О2Ороку, сiчень-вер.".l,

За даними бухгалтерського облiку
вiдображено надходження та використан
тис грн, 201.9 - 4 77З 493,0 грн, 2020 - 8
120680 гривень.

Враховуючи вищевикJIадене, КП <<

коштiв (за'прямим методом) форми Ns3 за
отриманнrI коштiв вiд цiльового фiнансу
Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський
16.07.|999 року JЮ 996-XIV.

За перiод, який пiдлягав
кошти:

- за 2019 piK в cyMi 477З
200 000,00 .р", 4 42l 935,ЗЗ грн
використання, 151 557,67 грн на
котла;

- за 2020 piK в cyMi 8 242 000
обладнання i предметiв довгого вико
природного газу;

- за сiчень-вересень 202I року
обладЁання i предметiв довгого використа

(Р еесmр перерахування б
офiцiйноео d ержавноzо iнфорлtацi

e-data (Сduнuй веб-
за перiоd з 0L10.2018

Ревiзiею вiдповiдностi сплаченоi
укладених договорiв, а також вiдповiднi
ToBapiB та послуг умовам договорiв, пору
товари, наданi послуги проводилася на
документiв (укладених договорiв, рахун-
наданих прслуг).

Ревiзiею дотримання закон
бюджетних асигнувань порушень не встан

В.В.Забитчук
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ПрuмiрнuкNч 2

Законом Украiни кПро вiдкритiсть
:овик)) використано бюджетних коштiв

тому числi за 2018 piK в cyмi 618 690,0
ходи фiзичних осiб утриманий iз з/п),
н - заробiтна плата, еСВ, податок на

Tr

нап
оплату

бання
послуг

обладнання
з монтажу

202I року 120680 гривень..
о рахунку 482 <I_{iльове надходження))

коштiв за 20|8 piK в cyMi 618 690,00
2 000,0 грн, сiчень-вересень 202l року -
епловик) до звiту про рух грошових
020 piK внесено недостовiрнi данi щодо

ня, чим порушено вимоги п.1 ст. 1l
к та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд

кТепловик>> використано бюджетнi

49з,0 н, з неТ: на виплату заробiтноi плати

2020 piK - 8 242 000,00
мельницькгЕlз) за розподiл

грн, з Hel
природного

i предметiв довгого
котельнi та запуску

з неТ З 542 000,00 грн на придбання
истання, 4 700 000 грн за розподiл

cyMi 120 680,00 грн на придбання
ня.

Hц,lx KoulmiB КП "Тепловuк" зеidно
ресурсу у л4ереэюi Iнmернеm порmал

вuкорuсm ання публiчнuх Koulmi в)
30.09.202l jl fос)аплку JY,, I4 do акmа.)

,ocTi ToBapiB, робiт та послуг умовам
кiлькостi та асортименту отриманих

ень не встановлено. Оплата за отриманi
пiдставi вiдповiдних пiдтверджуючих
iB, накладних, aKTiB виконаних робiт,

при взяттi зобов'язань за рахунок
влено.

ий державний
ии lнспектор



Фактiв нецiльового використання

ревiзiею не встановлено
Ревiзiею повноти надходження,

порушень не встановлено.

Прuмiрнuк NЬ 2

бюджетних коштiв КП <<Тепловию>

BTtcttoBoK: по dаному розdiлу фi
ревiзiею не всmановлено.

порушень, tцо прuзвелu dо (збumкiв),

Стан i ocтoBl

В перiод охоплений ревiзiею влено, що бухгалтерський облiк на КП
<Тепловию) органiзовано згiдно вимог За ну УкраТни <Про бухгалтерський облiк
i фiнансову звiтнiсть в УкраiЪЬ вiд 1б 7.1999 року Ng996-XIV (iз внесеними

ького облiку.змiнами), положень (стандартiв) бухгалте
Вiдповiдно до вимог Закону Ук

фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.1
и пПро бухгалтерський облiк та
Jф996-XIV (iз змiнами), Положення

(Стандарт) бухгалтерського облiку (далi С)БО) 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi), КП <Тепловик) визначено обл кову полiтику, яка затверджена нак€вом
вiд 02.01.20|9 року Nч 1 <Про облiкову iтику КП кТепловию) та органiзацiю

визначено единi принципи, методи та
операцiй в облiку, органiзачii

бухгалтерського та податкового облiку, як
процедури при вiдображенi поточн
бухгалтерського облiку i складання фiнан |1 звlтност1.

Згiдно пп.1.1 - 1.3 роздiлу I Облi воi полiтики, яку затверджено наказом

tcTb

оПро облiкову полiтику КП <<Теплови
податкового облiку> вiд 02.01 .2019
бухгалтерського облiку та забезпечен
господарських операцiй у первинних
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
poKiB, згiдно п.3 ст.8 Закону про бух
здiйснюе керiвництво пiдприемством в

та органiзацiю бухга-lrтерського та
1, вiдповiдальнiсть за органiзацiю
фiксування фактiв здiйснення Bcix

документах, збереження оброблених
новленого TepMiHy, аJIе не менше 3-х

iK, несе директор Пiдприемства, який
овiдно до законодавства та установчих

ня i подання

документiв. Ведення бухгалтерського облi покладаеться на бухгалтерiю на чолi з
головним бухгалтером, права та обов' котрого визначаються посадовою
iнструкцiею

Згiдно посадовоi iнструкцii голо ий бухгалтер забезпечуе контроль i
господарських операцiй,
в установленi термiни

вiдображення на рахунках бухг€Lлтерсько облiку Bcix
надання оперативноi iнформацiТ, с
бухгалтерськоi та фiнансовоi звiтностi то

Господарськi операцiТ вiдображают в бухга_гrтерському облiку методом ik
суцiльного
проводяться

i
на

безперервного документу записи в облiкових регiстрах

ий державний
iнспектор

пiдставi первинних докуме_

В.В,Забитчук



Ревiзiею порядку ведення бух
складаннrI' звiтностi, в тому числi
облiку порушень (KpiM тих, про
встановлено.

Bi

Акт складено на 46-х а

Головний державний фiнансовий
iнспектор вiддiлу контролю у га-rrузi
ЖКГ, iнфраструктури та зв'язку
Управлiння Захiдного офiсу

областi

В.В. Забитчук

З п. п. 40, 42 Порядку проведення iH
службою, iT мiжрегiон€Lльними терито

Щержауди

,!rl "

Перший та третiй примiрники акта
отримав:

22 рокуn ,!,{ ,,

якi

Прuл,tiрнuк NЬ 2

:ого облiку, дотримання порядку
i звiтностi даним бухгалтерського

ачено в попереднiх роздiлах акта) не

шахв3-хпримiрниках.

,ректор Комунального пiдприемства по
плуатацii теплового господарства

'епловик)> Староко стянтин iBcbKoi
icbKoi ради

О.С. Щушенко

ъл/,JВаДСаь} ь,.

оловний бухгалтер Комунального
iдприемства по експлуатацii теплового

одарства <<Тепловик>>

iBcbKoi MicbKoi ради

a

ь)

зо м@rlЦ, иМ
ИK"l 6;7*- 6о
вання .Щержавною аудиторською

альними органами, затвердженого
OJiз змiнами)

(п.I.Б

ий державний
iнспектор

А.А. Божук
lF i"?*f
;qa,#oo-6 Q

В.В.Забитчук
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