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Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форма
господарювання

Орган лержавного управлiння
вид економiч ноi дiяльностi
Олиничя вимiру: грн
Перiоличнiсть: промiжна
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за розрах),нками l] соцlмьного с,грах}вання lI10 5з l2 5028

]а вн\трlцнlми ро }рах\,нками ll45
iнша поточна дебiторська ]аборговаяiсть ll50
IIоточнi фiнансовi iнвес,гиrtii lI55

Гроulовi Koulпu mа й еквiваlенmu розпоряdнuкiв
бюdж:еtпнtLt коulпiв mа dерэrавнuх цi.lьовuх QloHdiB 1,:

ппцlппаlыllu |ln.Ifull1|l, _li mlJ,ll.| чuсll в: l 160 | з92|1 I,15566

]lбl
Jl62 l]92l 7 ]45566

усmановах oaHKlB Jl63

l]lазе.|lцlu ва|]юп1l 1l65

Коtцпu бкldэк,епiв mа iнuluх K-,licHпiG Hll:

aлиllом\ ка]начсиськом\ DaxvHK\ ll70

гll.\,l,,/лilT.,l 1,1r1.I///,6.rT Ii,r,iKl6,.t, rkr!ll, vrll1Il il" l l75

l]76
lноэемнlu ва|lюпl ll77
lншi фiнансовi активи l l80

Усьо?о ]0 po]0ho.1l ll ll95 l44529 ]50594

tIt. ви,I,рлти млЙБутнж пЕрlодtв 12()l) l2550 9026

БАллнс lJ00 502з479 16з992з

l lА(,и lt
код

рядка
на початок

звiтного перiоду
на кiнець звiтного

перiоду

2 з 4

l. влдсниЙ кдпlтдл тд ФIнАнсовиЙ ргзультд г
внесений Kaпi,],if,l 1,100

,72,7 
4652 7з l0452

калiтм v дооuiнках 1,1 l0

Фiнансовий результат l420 -2256485 -27l 168,7

Калiгм }, пiдприarаствах l,:l]0

Резерви l140

Цiльове фiнансування l450

Усьоео lt pollitoM I l495 50l8l67 4598765

l l. ]оБов,я ]лння
Щовеоспроков i зобов'яз ання :

за чiнними паперами ]500

за кредитами I5l0
iншi довгостроковi зобов'язання I 520

Поточна ]аборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями l5з0

Поmочнi зобов'язання:

за платежаvи до бю,riкетч l540 ]0зб ]9568

за розрах),нками за 1овари. роооl,и. по0,]IуI и l5,15 I754з

.}а креди,гами l 550

за олержаними авансами l555

]а розрахуl]ка]!lи з оl]хати працl l560 42,76 40,17

за розрах},нками lз collla.lbHoI {) с,грах) вання l565

за вн},трtшнlми розрах},пками l570

iншi поrrrчнi зобов'я]аlIнr. з них| l575

за цiнними паперами l576

Усьо?о,! розОLqом ll 1595 5з l2 4l|58
IlL зАБЕ.зпЕчЕння l6(l()



Керiвник (посапова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст.
на якого покладено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi слркби)

Ацеховська оВ

Заремба ЛГ

Iy. доходи млЙБутнIх пЕрrолв 1700

БАлАнс l800 502з4,79 46з992з
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