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1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйЕоiдiяльЕостi
Надходження вiд обмiнттих операцiй:

бюджетнi асигIIуванIul 3000 1 906 70с | 725 0з9

надходжеяня вiд надання fiOслуг (виконшrrrя робiт) з005 2 089 15 628

над!одженIuI вiд продажу аlсгивiв з010
iншi надходження вИ обмiнних операчiй з015 378

Надходження вiд необмiнвлоi операцiй:

податковi rrадходжеЕнrl 3020

неIIодатковt надходженнrI з025
грансферти, з Hro<: 3030
кошти трансфсртiв, отриманi вц оргаriв державного
rrшlавлirrrrя

зOз 1

надходжешб{ до державIrЁх цiльових фондiв 3040

ншi надходженяя вiд необмiЕнtд( операцiй 3045

Надходжентля грошових копrгiв за вяутрiшнiми операцЬми 3050

lrrшi надхолжсцrrя з090 5l з89 15 875

Усього цадхбджgllb вЙ отеэ*цiйкоТ.дiЙъяостi 3095 1 941 355 t}56 542

Витратrr за обмiнЕими опералiя]t{и:

вlrграти на виконанIlrI бюджетних програh,I з 100 1 903 918 l 1lб 1з9
вI,rграги Еа виготовленIбl продукцiТ (надаiня rrоол}т,

викона:rтrя побiт)
31 10 4 0з8 7 92"|

витрати з прода;ку активiв 31 15

ншi витрати за обмiнЕими опýралiями з|20 2,1эз l 1з0

Витрати за необмiнrrrдrли опералiями:

rраrrсферти, з нлж: з125



кошти трансфертiв орга}Iа!,I державного уliравriтIня 1ншшх

piBHiB
з 126

1ншi витрати за неоOjчIlнни\{и операцlя\{и _-' l _1(., 5l ,7 170

Витрати грошових коштiв за внутрirпнiми олерапiями з 1з5

lншi виrратrl зlltO з2 з89 l5 875

Усього вптрат вiл операцiйноТдiяльностi 3190 1 943 149 t 748 841

LIистилi рух коштiв вiд операцiйноi дiяльноtтi 3195 1 593 1 101

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйЕоI дiяльцостi
Надходження вiл продажу

IiHabrcoBrTx iнвести цi l"t з200

]cHoBHI]D! засобiв з205

iнвесrицiйноi нерyхомост1 з2lо
неN{атерlа!ьних активlв з21 5

незавершенlD( капiта-пьrптх iнвестицiй 3220

цовгосl"рокови.х бiоi,tогiчних аltтивiв з225

Надход;кення цiльового фiнансуваллня з2з0 2з /tr5'|

Iншi надхо,гtження з2з5

Усього надходжень вiд iнвестицiйноi дiяльностi 324а 23 451

Витрати lla придбання

фiнансtT вих iнвестицiй з245

оснOвних засоOlв з250 10 199

iнвестицiйrтоi HepyxoMocTi з25 5

HeNIaTcplaJlbниx активlв .J ] ь(, lз 258

незавершени-{ каrriта.пьних i нвестицiiл з265

довгостроков}L\ оlологlч}lи-\ aKTl.{BlB 270

Iншi витраrи з285

усьоrо витрат вiд iнвестицiйноi дiяльносr,i з290 23 451

Члtстий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходження вiд:

повергlення кредитlв 3300

отримання позик зз05

)триман]ля вiдсtlткi в (роялтi) зз 10

lншi надходжеuыя зз40

Усього надходжень вiд фiнаясовоi дiяlrьностi зз45

Виr,пати на:

надання кредитlв зз 50

пот,ашення гIозик зз 55

сп:rату вiдсоткiв зз60

lншri витрати 3380

Коригуванrrя зз85

Усього витрат вiд фiнансовоi дiяльностi 3390

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльяостi 3395

Чистrrй рух коштiв за звiтнилi перiол 3400 1 593 1 7ol
ЗаJlишок коштiв на початок року ]405 9 855 f l {,l

] anlrmort rtomTiB отриlr,tавий з4l 0

]алишок KorлTiB перерахованилi з4i5
Вп.цl.rв змiни ва;Iютilих KypciB на за-Iишок коlптiв з420

Залишок кошт,iв на KiHeub року 3425 8 262 9 855

* I[аdхоdження в нсtхlуральнiti c|tlpMi



* Вumрам* в наz*.зрмьнй фtлрмi
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