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VII. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 4-НКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звіт про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення"
7.1. Графа 1 "За звітний місяць" та графа 2 "За період з початку року" заповнюються на підставі загальних обсягів водопостачання та водовідведення згідно з розрахунковими даними та даними приладів обліку відповідно до актів приймання-передавання між споживачем та ліцензіатом (далі - сторони).
7.2. У таблиці 1 "Централізоване водопостачання":
1) рядок 010 "Обсяг I підйому води, усього" заповнюється на підставі загальної кількості води, отриманої за показами приладів обліку або в разі їх відсутності розрахунковим методом, виходячи з продуктивності насосного обладнання, часу його роботи та інших технічних характеристик, шляхом поверхневого чи підземного (піднятої насосними станціями ліцензіата) водозабору, або купованої у сторонніх суб'єктів господарювання. Значення рядка 010 дорівнює сумі значень рядків 011, 012 та 013;
2) рядок 020 "Витрати води технологічні до II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних витрат води на технологію;
3) рядок 030 "Витрати води технологічні до II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;
4) рядок 040 "Втрати води технологічні до II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних технологічних втрат води;
5) рядок 050 "Втрати води технологічні до II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;
6) рядок 060 "Обсяг реалізації води до II підйому" визначається на підставі відпущених до II підйому обсягів води стороннім суб'єктам господарювання відповідно до показів приладів обліку та актів прийому-передачі між сторонами;
7) рядок 070 "Подано води в мережу (II підйом), усього" визначається на підставі показів приладів обліку води, відпущеної в мережу, зокрема в рядку 075 зазначається обсяг покупної питної води за даними приладів обліку води відповідно до актів прийому-передачі;
8) рядок 080 "Витрати питної води після II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних витрат питної води;
9) рядок 090 "Витрати питної води після II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;
10) рядок 100 "Втрати питної води після II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних втрат питної води;
11) рядок 110 "Втрати питної води після II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;
12) рядок 120 "Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього" визначається як сума рядків 121, 132, 133, 134:
рядок 121 "у тому числі населенню, усього" визначається як сума рядків 122, 125, 128, 131;
рядок 132 "бюджетним установам" визначається на підставі обсягів водопостачання споживачам категорії "бюджетні установи", за даними будинкових приладів обліку води та актів прийому-передачі.
Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також суб'єкти господарювання, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету;
рядок 133 "іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства" визначається на підставі обсягів водопостачання суб'єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання відповідно до показань приладів обліку води та актів прийому-передачі;
рядок 134 "іншим споживачам" визначається на підставі обсягів водопостачання споживачів категорії "інші споживачі" відповідно до показів приладів обліку води, нормативних розрахунків водоспоживання та актів прийому-передачі;
13) рядок 135 "Вода, що за якістю не відповідає вимогам стандарту щодо питної води" визначається за даними приладів обліку та/або відповідно до розрахунку обсягів водопостачання;
14) рядок 140 "Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водопостачання, усього" є сумою рядків 141, 152, 153, 154:
рядок 142 "приватний сектор, усього" є сумою рядків 143 та 144;
рядок 145 "холодної води на вводі в багатоповерхові будинки, усього" є сумою рядків 146 та 147;
рядок 148 "холодної води для приготування гарячої води, усього" є сумою рядків 149 та 150;
абонент - фізична або юридична особа, що уклала договір на централізоване водопостачання з ліцензіатом;
15) рядок 160 "Кількість мешканців, які отримують послуги з централізованого водопостачання, усього" є сумою рядків 161, 162, 163, 164.
Мешканці - власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають чи займають приміщення в будинку.
7.3. У таблиці 2 "Централізоване водовідведення":
1) рядок 210 "Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього" визначається як сума рядків 211 та 213;
2) рядок 220 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, у тому числі на потреби" визначається як сума рядків 221, 229, 230, 231:
рядок 221 "у тому числі населенню" визначається як сума рядків 222, 225 та 228;
рядок 229 "іншим водопровідно-каналізаційним господарствам" визначається на підставі обсягів реалізованих послуг з водовідведення іншим водопровідно-каналізаційним господарствам;
рядок 230 "бюджетним установам" визначається на підставі обсягів водовідведення абонентів категорії "бюджетні установи" відповідно до показів приладів обліку води та актів прийому-передачі;
рядок 231 "іншим споживачам" визначається на підставі обсягів водовідведення абонентів категорії "інші споживачі" відповідно до показів приладів обліку води та актів прийому-передачі;
3) рядок 240 "Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водовідведення, усього" є сумою рядків 241, 249, 250, 251 та вказується станом на кінець звітного періоду.


