
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розви тку громад та 
територій України від іб грудня 20І9 

року №312 (у редакції наказу 
Міністерства розвитку громад та 

територій України 
від 04 жовтня 2022 року № 180)

Примірна форма № 2 
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності 

суб’єктів господарювання від надання послуги з централізованого водопостачання 
за підсумками січня - вересня 2022 року 

Хустське ВУВКГ

Найменування показників код
рядка

ОДИНИЦЯ
виміру

Хустське
ВУВКГ

Код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання X X
1 2 3

Розділ І. Надання послуги
Відпущено води, всього: (2+3+4+5+6) І тис. м куб. 409,7
у тому числі: населенню 2 319.2

державним бюджетним установам та організаціям 3 2.1
місцевим бюджетним установам та організаціям 4 26,3
підприємствам ВКГ** 5
іншим споживачам 6 »_« 62.1

Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (8+9+10+11+12) 7 тис. грн 7 007,1
у тому числі, населенню безпосередньо 8 5 457.9

державним бюджетним установам та організаціям 9 34,4
місцевим бюджетним установам та організаціям 10 450.8
підприємствам ВКГ И
іншим споживачам 12 1 064.0

Інші операційні доходи, всього: ІЗ
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 14

дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборговності з різниці в тарифах 15
фінансова підтримка 16 2 216,9

Фінансові та інші доходи звичайної діяльності 17 ■ ■ 319.2
Розділ II. Витрати на надання послуги

Витрати звичайної діяльності (19+32) 18 тис. грн 9 829.8
у тому числі, витрати операційної діяльності (20+24+27+28+29) 19 9 778.8

у тому числі: матеріальні витрати (21+22+23) 20 4 219.6
у тому числі: електроенергія 21 3 950.4

покупна вода 22
інші матеріальні витрати 23 269.2

витрати на оплату праці (25+26) 24 3 726.9
у тому числі: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці 25 1 155.8

робітники 26 2 571.1
відрахування на соціальні заходи 27 776.2
амортизація 28 129.4
інші операційні ви грати 29 926.7
з них: утримання об’єктів соціальної сфери ЗО

податки, збори та обов'язкові платежі 31 584.0
фінансові та інші витрати звичайної діяльності 32 51.0

Розділ ІП. Результати діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності: (7+13+17-18) 
прибуток (+) 33 тис. грн
збиток (-) 34 286.6
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю
(36+37 +38+39 +40) 35 1 906,0
у тому числі: населення безпосередньо 36 1 643.9

державні бюджетні установи та організації 37 10.2
місцеві бюджетні установи та організації 38 9.4
підприємства ВКГ 39 242.5
інші споживачі 40

Заборгованість державного бюджет) з відшкодування різниці в тарифах 41
Заборгованість місцевого бюджету з відшкоду вання різниці в тарифах 42
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх 
встановлення та оприлюднення 43 «_«

Визнані штрафи, пені, неустойки 44 2.3
Списана безнадійна заборгованість 45 2 4 9 3
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду 46 2 679,4
з неї: за енергоносії 47 2 597.7



Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду) 48 69.5
Довідково:
Середньооблікова чисельніст ь в еквіваленті повної зайнятості:
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці 49 осіб 6,0
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:
робітники, обслуговуючий персонал 50 27,0

Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (52+53+54+55+56+57+58) 51 тис. грн 7 006,9
у тому числі: населення безпосередньо 52 » 5 457.6

державні бюджетні установи та організації 53 36.3
місцеві бюджетні установи та організації 54 448.8
підприємства ВКГ 55
інші споживачі 56 1 064.2
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 57
дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 58

Витрати від здійснення діяльності з абонентського обслуговування 59 _
Чистий дохід від здійснення діяльності з абонентського обслуговування 60 _

Витрати від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових 
систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної послуги 61 »_» -

Чистий дохід від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту' 
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, іцо забезпечують надання відповідної послуги 62 -

15 лютого;

Роман Щ ЕРБАН

Термін подання зві гу ло управління ЖКГ ЗОВА - до 
Звітний період - 1 квартал, І півріччя, 9 місяців,
•наростаючим підсумком з початку року 
** підприємства водопровідно-каналізаційного

Н ачальн ик Х устського ВУВКГ

звітного періоду, за рік - до

Роман



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку' іромад та терю 
2019 року №312 (у редакції наказу Мінісг 
територій України 
від 04 жовтня 2022 року № 180)

Прнмірна форма № З 
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності 

суб'єктів господарювання від надання послуги з централізованого водовідведення 
за підсумками січня - вересня 2022 року 

Хустськс ВУВКТ

Найменування показників код
рядка

ОДИНИЦЯ
виміру Х у с т с ь к е  В У В К Г

Код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання X X
1 2 3 4

Розділ І. Надання послуги
Відведено стічних вод, всього: (2+3+4+5+6) . .. .

тис. м куб. 274,9
У тому числі: населенню 1 ----- ■ ■ Г  242.?

державним бюджетним установам та організаціям ......У н _-тг 2.6
місцевим бюджетним установам та організаціям 4 ----ТГ̂ ТІ----- 30,0
підприємствам ВЇСГ*'* и .-5 .... -----* — *-----
іншим споживачам г, ...... ■ - .. 93.2

Чистин дохід від реалізації послуги, всього: (8+9+10+11+11) 7 тис. грн
V тому' числі: населенню безпосередньо 8

- ........... ..
5 098,5

державшої бюджетним установам та організаціям .....V..... — . —
...........  .1 373.3

місцевим бюджетним установам та організаціям Т ІГ 35.8
підприємствам бКГ " 1 Г

-  .......
4 17.3

іншим споживачам 12 ■.....'' ' ■■ 1272 . І
Інші онераніині доходи, всього: 1У -- -

з них: дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 14 * — *
дотація з місцевого бюджетч на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 15
фінансова пцгримка 16 1 741.8

Фінансові та інші доходи звичайної діяльності ’ Т г “ .... .... . 264,3
Розділ II. Витрати на надання послуги

Витрати звичайної діяльності (19+32) їя тис. ірн 6 904,8
у тому' числі: витрати операційної діяльності (20+24+27+28+29) '1 5 ' ........... 6 766,9

у тому числі: матеріальні витрати (21+22+23) . ж - .
1 272,1

у тому числі: електроенергія 2 1 »»_ я 903.1
реагенти 22
інші матеріальні витрати 2 3'' и_м 369,0

витрати на оплату праці (55+26) 24 —■ .... 3 735.2
у тому числі: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці 25 1 155,2

робітники 26 •* _ " .............. 2 580,0
відрахування на соціальні заходи 27 " ■ И 3 ІГ... 780,7
амортизація ■ ■ 2х .. . .. І

226,7
інші операційні витрати 29 ...........  752,2
з них: утримання об’єктів соціальної сфери Зо м "

податки, збори та обов’язкові платежі 31 И _ г. '  .............  372.7
фінансові га інші витрати звичайної діяльності 32 4 — * " ...........  137,9

Розділ ІП. Результати діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності: (7+13+17-18) 
прибуток (+) 33 тис. грн

199,8
збиток (-) 34
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною 
вартістю (36+37+38+39+40) 35

1 324,4
у тому числі, населення безпосередньо 36 1 016,1

державні бюджетні установи та організації 37 9.6
місцеві бюджетні установи та організації 38 ............ 8.8
підприємства ВкГ 39 289.9
інші споживачі 40 »_»

Заборгованість державного бюджету з відшкодування різниці в тарифах 41 т _т

Заборгованість місцевого бюджету з відшкодування різниці в тарифах 42 щ — щ
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, 
їх встановлення та оприлюднення 43
Визнані штрафи, пені, неустойки 44
Списана безнадійна заборгованість 45 181,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, поступі на кінець звітного періоду 46 " '  '  612,6
з неї: за енергоносії 47 594,0
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець період}) 48 50,5



Довідково:

Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці 49 осіб

6,0
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:
робітники, обслуговуючий персонаї 50 25,0
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (52+53+54+55+56+57+58) 51 тис. грн

.  | | ( )S  ~

у тому* числі: населення безпосередньо 52 3 373.4
державні бюджетні установи та організації 53 33,9
місцеві бюджетні установи та організації 54 419,2
підприємства ВКГ 55
інші споживачі 56 «_я 1 272,2
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 57
дотація з державного бюджету' на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 58 «_«

Витрати від здійснення діяльності з абонентського обслуговування 59 -
Чистий дохід від здійснення діяльності з абонентського обслуговування 60 -
Витрати від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту 
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку , що забезпечують надання відповідних 
послуг

61 »_»

Чистий дохід від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту 
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних 
послуг

62

Термін подання з в і г у  л о  управління ЖКГ ЗОВА - до 20 чиста після звітного період}', за рік - до 15 лютого 
Звітний період - І квартал, І півріччя, 9 місяців, ]
•наростаючим підсумком з початку року 
*• підприємства водопровідно-каналізаційного господар

ß o  £>/
Н ачал ьн и к  Х устського ВУ ВКІ

Власне ім'я та пріївише виконавші звіту та
Роман ПАШПЙ. Тел 050 4321 634

..1«ПВ0й Пп^ "і *

Роман ЩЕРБАН


