
Додаток 5 
до Методики 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2022 р. №  1192)

РОЗРАХУНОК 
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на

(■ослуги з  централізованого постачання холодної води та водовідведення (з  використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та  постачалися населенню, установам та організаціям, що фінансуються з  державного та/або 
місцевих бюджетів, іншим споживачам, у тому числі релігійним організаціям, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з  постачання теплової 
енергії та  постачання гарячої води, послуги з  централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з  централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з  державного та/або місцевих

бюджетів, іншим споживачам, у тому числі релігійним організаціям)

КП "Вікницяоблводоканал", 03339012
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з  ЄДРПОУ)

(гривень)

Період утворення заборгованості з різниці в 
тарифах

%

Ф актичні нарахування згідно із 
затвердженими 

(встановленими) тарифами, 
крім суми проведених 

перерахунків т а  коригувань

Ф актичні витрати (з урахуванням витрат інвестиційної 
діяльності т а  фінансових витрат, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю ) на послуги з централізованого 
постачання холодної води та  водовідведення (з 

використанням  внутріш ньобудинкових систем), послуги 
з централізованого водопостачання та  централізованого 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, установам та  організаціям, що 
фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, 

іншим споживачам, у тому числі релігійним організаціям, 
та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого водопостачання та  водовідведення, що 
постачаю ть теплову енергію, надаю ть послуги з 
централізованого опалення та  централізованого 

постачання гарячої води, послуги з постачання теплової 
енергії т а  постачання гарячої води, послуги з 

централізованого постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням  внутріш ньобудинкових 

систем), послуги з централізованого водопостачання та  
централізованого водовідведення населенню, а  також  

організаціям та  установам, що фінансуються з 
державного та/або місцевих бюджетів, іншим 

споживачам, у тому числі релігійним організаціям

Різниця між ф актичними 
витратами т а  фактичними 

нарахуваннями 
(графа 3 - граф а 2)

Суми трансфертів та 
фінансової допомоги з 
державного бюджету, 

фактично отриманих для 
фінансування витрат, які 
безпосередньо пов’язані з 
операційною (основною) 

діяльністю  суб’єкта 
господарювання, зокрема 

витрат згідно із складовими 
встановлених тарифів, 

понесених у розрахунковому 
періоді, за яки й  визначається 

заборгованість з різниці в 
тарифах

Сума кош тів, фактично 
отриманих, та/або тих, що 

підлягаю ть відшкодуванню з 
державного бюджету за рішення 

суду у зв’язку із заподіяною 
суб’єкту господарювання 
шкодою через незаконні 

рішення, д ії чи бездіяльність 
органів державної влади та/або 

органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і 

службових осіб

О бсяг заборгованості з різниці в 
тарифах 

(графа 4 -графа 5 -графа 6)
1 2 3 4 5 * 6 7

01 липня 2021-30 червня 2022 року 341 857 720 398 644 237 56 786 517 13 006 315 0 43 780 202
Усього 43 780 202

Примітка: у розділі II наведено суму компенсації витрат на придбання хлору рідкого Комітетом Червоного Хреста в сумі 2 531 250 грн. та 10 000 000 грн. коштів отриманих з обласного бюджету на закупівлю реагентів та реагенти у 
вигляді благодійної допомоги на суму 475065 грн.

М П  (у разі наявності)

Начальник КП "Вінницяоблводоканал" 

Головний бухгалтер

_ 2 0  р.

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах здійснюється без урахування податку на додану вартість.

Д.В. Кістіон
ініціали та прізвище

А.Б. Лисак
ініціали та прізвище


