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I. ýх коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
Надходження вiд обйнних операчiй:

бюджетнi асигнування з000 38з7861

ЕадходжеЕнlI вlд надаш{rI послуг (вшiонання робiт) з005 244,76

надходжеЁ1lll вiд продажу активiв з01 0

iншi надходження вiд обмirшюr операчiй з0l 5

Надходження вiд необмiнlмх операцiй:

податковi надходжеЕIбI з02а

неподатковi Flадкодження 3025

траlсферти, з них: 30з0

кошти трансфертiв, отриманi вiд органiв державного
уrlравлiнвя

зOз 1

Еадходженш{ до державяих цiльових фондв 3040

iHrrri надходження вiд необмiнних операцiй з045 22а00

Надходжепtrя грошових коштiв за BrryTpimHiMlT операцiями 3050

Irmri надходження з090 4l7,79

Усього Еадходжень вiд операцiйноi дiяльностi 3095 39261l.6

Витрати за обмiнними операцйми:

вIIтраЕ{ на BIIKoEaIlHl{ бюджежих програм 3 100 з850463

витрати Ila виготовлення продукцii (надаяпя послуI,
виконаю+я робiт 1

3110 1 588з

витрати з цродФку активlз 31l5
iншi витрап.r за обмiнними операцiями 3 i20 2ззз

Витрати за необмiнними операцйми:

трансферти, з них: з|25

кошти трансфертiв органам державýого управлirrяя iяших
piBHiB 3126

ffi
*tsц-++ъg.
Еi#ёdfr



iншi витрашr за необмiнrrими операцiями 31з0 7 111

Витратr грошовюr коштЬ за внутрiшнiми ог{ерацiе{и з 135

Iншi витратr.l 31 80 41,779

Усього вятрат вiд операцiйпоi дiяльностi 3190 з917629

Чпстпй ;rl,x коштiв вiд операrriйпоi дiяльпостi зls5 8487

lI. Рух коштiв у результатi iнвеuгшцiйноi дйльиостi
Налходження вiд продажу:

фiнаясових iнвестицiй з2ао

основttих засобiв з205

1нвестицlино1 l{ep}xol,{ocT1 з210

нематерlаJьних активlв з2|5

незазершених капiта:rьrштх Ьвестицй з22{\

довгоaтроковI!х бiологiчнrлi активlв з225

Надrоджешrя цЬовоm фiнаlтсlъання з2за
Iтlшi rrадходження 32з5

Уеього Еадходжень вiд iквестпцiйноi дiяльностi з24g

Витрати на придбання:

фiнансових iнвестицiй з245

основIiих засобiв 325а

1нвестrlц1l {но1 нерухомост1 3255

нематерiаьних активiв з26а

Еезавершених калiтатrьних i*rвестицiй 3265

довгостроков]тх бiологiчяих активiв з27{,

lншi витратrт з285

Усього витрат вiд iнвеtтицiйноi дiяльноетi 329а

Чистай рух коштiв вiд iнвест*цйноiдЬльяостi з295

пI. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльноетi
Надходження вИ:

поверяенЕill кредитlв зз00

отримrrнrш позик з305

oTp}IMaHru{ вiдсоткiв фоялтi) 33 10

Iашi 3340

Усього гтадходжеltь вiд фiвансовоi дiялъностi зз45

Витрати на:

Еадд{нrI кредит,rв з350

поIfiЕеIlня позик зз55

сI1лату вlдсоткlв 3360

Iншi вlтгратiл 3380

Коригуваlня зз85

Усього витрат вiд фiпапсовоi дiяльностi з390

Чистшй рlт коштiв вiд фiнансо*оi дiяльноетi 3395

Чиетлrй рух кошrгiв за звiтний перiод з400 8487

Заrrишок коштiв на початок року з405

Залишок коштiв отриманий з410 1з266

Залишок коштiв лерераховаrrий J4t5

Вп-лив змirп-t ваJтютн}Iх KypciB на залишок коштiв з42о

Залипlок коштiв на кiнець ропlу з425 2115з
* Наlхоdасення в Hamypa]IbHit1 форлti
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