
розрАхунок
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

додаток 5
до МетодиItи

(в редакцii пос'ганови Кабi+[ету Мmісірiв Укра`1ни

від 12 жовтня 2022 р, №
1192)

водовідведення, що виро6]Iялися, транспортувалися та постача]1ися населенню, установам та органiзаціям. що ф]нансуються з державного та/або мiсцевих бюджетів, iншим споживачам, у тому
чис.]L рег[iгійшм оргшізаціям. та/або iншим п]дприемствам теплопостачання, централізованою водопостачанЕія та водовідведення, що постача[оть теплову енергію, надають послуги з

цен.Iраj]lзованого опагIення " Llентраj[lзованою постачання tарячоl води, посгfуги з пОстачання тепlювоi` енерп| та постачання гарячо1 води, послугн з центраЯiзованого поСтачання холодно1. води
та водовідведенш (з викоі]истанням внуIрiшньобудинкових систем), послупі з центраLлізованого водопостачання та централiзованого водовідведення населенню, а також органiзацIям та

усmновам, що фінансуються з державного та/або мiсцевих бюджетIв, iншим споживачам, у тоhгу числi рег]iгійним органiзацiям)

пiдприемство "Черкасиводоканал" Черкаськоi. мiськоi ради, КОд €дРПОУ О3 357168
( найменувашя суб'€па господарювання, код згідно з €дРПОУ)

(1ривеl1ь)

перiодутворення

Фактичнi

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат інвестIщiйно.і` дiяльнос`гi та фінансових

Рiзниця мiж

Суми трансфертів тафiнансовоiдопомоги з Сума коштiв, фаюичноотриманих.та/аботих.

обсягзаборгованості зрiз-iв

ви1рат, пов'язанш з iнвес"щiйною дiяльнiстю) на послуги з цеЕкралiзованопо
Itостачання хоі]одно1 води та водовідведення (з вшористанням

вIIутрiшньобудинкових систем), послуm з централiзованоI`о водопостачання та державного бюджету, що пiдляг-ь
нарахування централiзованого водовiдведення, що вироб]Iяjlися, транспортувалися та фактично отриманих для вiдщкодуЕ-Ею з

згlдно iззатвердженими(встановленими постачалися населенню, установам та оргжізацiям, що фiнансуються з державногота/абомiсцевихбюjщсетiв,iншимс1[оживачам,утомучислiрелiгійшморганiзацiям,та/абоiншнмпiдпрн€мствамтепгюпостачанЕія,централiзованоговодопос.гачаннята фа"чнимивкратамнтафак"чними фінансування вшрат, якібезпосередньопов'язанiзопераційною(основною) державною бюджету зарiшеннясудуузв'язкуiззаподіяноюсуб'ску

заборгованосmзрiзнищвтарифах
) тарифами,крiмсумипроведених Еюдовiдведены, що постачають теIшову енер      , надають послуги зценфаt[iзованоюопаленнятацеIпрагIiзованогопостачаннягарячоiводи,послугн зпостачаннятеплово.|енерп.ітапостачаннягарячо1.водzі,посггуmзцентралiзованого нарахуванн"и(графа3-Iрафа2) діяльністIо суб 'екгагосподарювання,3oкремавитратзпшоiзскладовими господарювання шкодоючерезнезаконнiрiшенш,дh`чибездiягIьнiсть тарнфах(графа4-графа5-графа6)

перерахункiв та постачання холодно.l води іа водовідведення (з викорис'I`анням встановjlешх тарифів, оргшів державноі. владн
юр1I1увань внуIрiшньобудинкових систем), послуги з централiзованого водопостачання та понесеннх у розраху1шовому та/або оргшів місцевою

централізованою водовiдведення населеншо, а також орI"iзацiям та установам, що періоді, за якии визначаеIъсязаборгованістьзрiзницівтарифах самоврядуваЕшя, ixпосадовихiслужбовихосiб

фiнансуються з державЕіого та/або мiсцевих бюджетiв, iншим споживачам, у тому
числi релiгійнI[м органiзацiям
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