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попереднього року

1 2 з 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надхо.lхiення вiд облтilзних операuiй:

бюд;ttстнt ас riгIтчваrIIIя 3000 l бз49 1 22 l444зlJ?-
надходжсння вiд надання пос-пчг (вrtкtlнаrlня робiт) з005
IIадход)iснlIя вiд про,цатtу irttTTtBiB 30l 0 882 1 952
iH ll;i тtадходяtення в iд обlчт i HHtrx операtli il 30l 5 2 1

Надхtlджсння вiд необлtiннrтх операцiti :

податковi Етiцходження з020
неttодатковi надход;'liення _]025

т1-1ансферти, з Httx: з030
ксlш,r,и TpaHcr|epr.iB. отрипtанi вiд орган iB державного

управ:тiнrtя 30з 1

на.]ходжсння до ;lepжaвHIrx цillьовttх фоllдiв 30.+0

i t tшli гtалход;кен ня вiд нсобlIiнl t tl х огlсрацiir з0.+5 .+ 1з 2,215
tIадхоl]ý1l]д9lлових KotrlTiB за BHyTpiLпHilrlr операцiяпttt з050
Iншli надходrкення з090 1 36232 61508

Y!ig19 хоп еrьй*:ацЪрЙiйаыдальноii.i' ]..." 
-,,,,.,.: 3095 ;l.:.;= i;=.]ii].{:trt'iilifi 14st9448

ВиT рати за обплiннимrт операцiяпtи:

виIрати на виконilння бкlджетних проlра]\I 3100 16з495з5 1444з712
BlIIpaTll lta BI1l оlовlсння Lrродукцii (ltалаrнltя п()слуг,

вrrконаtIrtя робiт) з110 2215

вrrтра,ги з продаrку активiв зIl5
tнш i BTlTpaTrt за обмi нн lTr,rrt операцi яr,lтl з l20

Rrттрати за необпtiннrтплl.т операцiяпtrr:

трансфертtr, з HrTx: з l25

Е:lт*+f,Е

ffiffi_#
ffi;#ffi



. . 
кош t,lI трансфертiв opI,aHaM державноI.о управJliння i}ltllllx

рlвнlв 3 126

] нш1 B}ITpaTll за ]Jеобм i Hr{I{},III операIliя м и з l30
Витрати грошовI.Iх коштiв за BHyTpi пlн i ;lпr сlперацiями 31з5 ,7

Illшi витраги з l80 \з62з2 61508
Ycbol о витраl вiд операчiйноi:iяльностi зl90 ,:.- ] 8ý7,б7: t45.0_?49ý:

з195 884: '.,:.iti:]=,t95з
II. Pvx коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Налходlкення вtд trродаiкч:

фlнансових irrвестпцiil 3200
основних засобiв з205
1IIвестицlIIноl HepyxoNIOcTl 3210
TleпTaTepitt TbHrTx активiв з21_5

незавсрIl Iel l1,1x каltiта-гtьних i l tвестlrцi й з220
довгостроковIiх бiс,l,.iогiчнrrх aKTt.tBiB з22,5

Нiцходтtеrпlя цi-rьсlвогсr фiнаltсчванttя з2з0 1 066679 1 09з545
Iншi нlцход;кення J]J)
}'сьоrо н адхФджень вiд iнвестицiй rroi дiяльностi 3240 l0б6679 ;-l':'-=j: ;r,,,l;l"."'16gД5
B1.1r paTlt на прrtдбаtrttя:

фiнансовrtх lrrBccTirцiii з245
ocHoBHrIx засобiв з250 1 066679 1 093545
iнвес,r,ицiriнсli нерухоп,tостi з255
не]\Iа,герlа_ilьних ак,гliвlв з260
незаверuIенпх кап iта.rыt1.1 х iнвес,r,lrцt l'j з265
довгостроковIIх бiологiчllrtх ак I ltBiB 3270

IHtili втттрапr 3285
Усього витрат Bi:r irlBec ги цiйноi,tiя"l bHocTi 3290 l06661g t093545
Чис rн й р} I коштiв Bir iH вестrtцiйноi дiя.rьнос гi 3295

Ц|. Ру* коштiв у резчльr,а,I,i фiнансовоi дiяJьностi
}Iадходяtення вiд:

lIовсрнеIIlJя кредttтiв 3300
отрr,]\,lання позtlк з305
o,I,pIINlaI IHrl Bi,,IcoTKiB (роялтi) 33 l0

It ltпi налходlttенtl_1t з3.10
Усього ltалхсlдiкень вiл фirrансовсlr лrя_,rьностt зз45
Ви-tратtl на:

FItlдання кредиr,lв зз50
погашення позl{к зз55
стlлат}, вiдсо,гкiв зj60

IHttri вrттрати 3_j 80
Коригч"вання зз85
Усього витрат вiд фiн*ясовоТ дiяпьностi з390

!Iý]I!LР,rs ко штi в Bi-r фi н aHcoBoi tiя;r ь пос гi з395
Чистий руs коЙiЬ за rвiтний перiод 3400 ;,.r;,,'::=='JЙii- ]]]],.,::::]::::,i'*53'

Зациtпок коштiв на початок року з405 1 960
За,,tишок KotuTiB отриманий з41 0
Залишок коtлтiв псрерахований з4]5
Вп"пив змirтлт Ва]IlоТнIlх KypciB Tra залиrтlок KoltTTiB з420
Залишоrt копtтiв lta кiгrець року 3425 28з7 l 95з
* Н t t i.u l d,yc е r t н я в н а ll 1.|,р l1.1 !, н i Гt r!юр: t i 41 _] lззl5



* Bulltlltlпttt в Hatll.,-pa--tbHiu tfuop-tti

KepiBHllK ( rttlca;цlBlt особа)
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