
додаток 5
до методики
(в редакц1-і. постанови Кабiнету м iнiстрiв Украiни
вд 12 жов"я 2022 року №1192)

розрАхунок
обсягу заборгованостi з рiзницi в тарифах на

послуги з централiзованого водопостачання та центрmiзованого водовiдведенняя , що вироб"лися, транспортуваjlися та посгачалися населенню, ус1ановам та орг`анiзацiям, що
фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв, iншим споживачам, у т\ому числi релiгiйним органiзацiям, та/або iншим пiдпри€мствам централiзованого водопсю1ачання та

водовiдведення, що щдаюrгь послуги з централiзованого водопосгачання та централiзованого водовiдведеннянаселенню, а тжож органiзацiям та установам, що фiнансуюгься з
державного та/або мiсцевих бюджелiв, iншiм споживачам,у т\ому числi релiгiйним органiзацiям

( псюjтуги з централiзованого пmтачання холодно.і. води та водовiдведення  (з використшням внутрiшньобудинкових систем), послуги з централiзованого водопсютачання та центрального водовiдведення, що виробJIялися,
транспортувалися m посmчалися насепенню, установам та орmнiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв, iншiм споживачам,у тому чиспi репiгiйним органiзацiям, та/або iншiм пiдпри€мствам

тепjтопостачання, центраг[iзованого водопостачання та водовiцведення, що Iтостачають теплову енерhю, надаютъ послуги з централiзованого опалення та централiзованою постачання юрячо.і' води, пmіту" з пфтачання
теплово.і. енергiI та постачання горячо.і. води, послуm з  централiзованою пmтачання холодно.і. води та водовLцведення  (з виItористанням внутрiшньобудинкових систем), псюлуm з централізованого водопостачання та

центрального водовiдведення населенню, а також органiзацiям та установам, що фiнансуються з держав1юго та/або мiсцевих бюджетiв, iншiм споживачам, у тому числi релiгiйним органiзацiям)
по Ватутiнському  комунальне виробничому  пiдприемству "Водоканал" Ватутiнсько.і. мiсько.і. ради` Черкасько.і. областi` код 24359125

(найменування пiдпри€мства, код згiдIю з  €дРПОУ)
{гривень)

перiод Фактичнi нарахуванн згідно іззатвердженими(всmношеними)

Фактичнi витрати (з урахуванням витрат iнвестицiйно.і. дiяльності та

Рiзниця мiжфактичнI"ивитратамита

Сума трансфертiв та Сума кош",

Обсяг заборгоЕшфті з

фiнансових витрат, пов'язаних з iнвестiцiйною дiяльнiстю) на псюпуги з фiнансоВО.і. доПОМО" з фак"чно отри маних,
централiзованого пфтачання холодно.і. вод}і та водовiдведення  (з державного бюджету та/або тих що

використанням внутрiшньобудинкових систем), пmлуги з фак"чно отриманих пiдлягють
централiзованого водопостачання та цен трагIьною водовiдведення, що шя фiнансуЕшш вiдшкодуванню з
вироблялися, транспортувалися та постачшися насетIенню, устаноЕmм витрат, якi державного бIоджету

та органiзацiям, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих безпфередньо пов'язані за рiшення суду у
бюджетiв, iнIшм споживачам у тому числi релiгійеим оргшізаціям, з операцiйною зв'язку і3 заподіяною

утворення та/або iншiм пйпри€мствам теплопфтачання, централізованою (фновною) дiяjтьністю суб'скц
заборгованmті зрiзницiв тарифами, крiм суми проведенихперерахункiв"коригувань водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію,надаютьпослугизцентралiзованогоопаленняmцентралiзованою

фак"чниминарахуваннями(граф3-графа2)
суб'ектагосподарювання, господарюванняшкодоючерез різнищ в тарифах (графа4-графа5-графа6)

тарифах постачання горячо.і. води, послуги з постачання теплово.і. енергi.I та зокремп витрат зhдно iз незаконнi рiшення, дiс
пфтачання горячо.і. води, пmлуги з централiзованого пфтачання с1сладовими чи бездiшьнiсть

холодно.і. води та водовідведення (з використанням встановлених тарифiв оргшiв деря"но.і'
внутрішньобудинкових систем), послуги з центршізованою понесе1іих в влади та/або органiв

водопостачання та центршьного водовiдведен ня населенню, а також розрахунковому перiодi мiсцевого
органiзацiям та устаноmм, що фiнансуються з державного та/або за який визнача€ться самоврядушння, ix
мiсцевих бюджетів, iншим спожиmчам в тому числi релiгiйним заборгованість з різнищ посадових i службових

органiзацiя в тарифж фiб

1 2 3 4 5 6 7

З О 1 червня 2021р.по30червня2022р(стшом

19 332 926 23  380 449 4 047 523 0 0 4 047 523

на о1 липня2022р.
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