
БАЛАНС (форма Nbr)
станом на 01 сiчня 2017 р.

YcTatloBa
Терлl,гtlрiя
Хмельниrrького. l8
Органiзаuiйноlrравова сРорма господарювання Дер;кавна органiзацiя (установа.

заклад')
Код та назва вi; lомчоi кrrасr,rфiкацir вrлдаткiв та крсдl1тування дер} l(авного бюлiкету
220 MiHic,TepcTBo освiти i науки YKpaiHrr
Ко: та назвir гиповоi вiд9ра.191 ltласифiltаuii ви.lltI кiв га кредитування мiсцсвих
бюджетiв

Псрiо_lrr.rнiс l ь: KBilp lii. lbHlt. рiчнtr
Одлtниця вимiру: грв коп.
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Коди

молiтойййffi



П| о,юsriсн!я,lо,L] l Ki L

AKTtI ts Кол
рядка

на поча,гtlк
звi,r,нсlго року

На кiнець
звi,гнtlt,сl

перlоду (року

I 2 3 4

I . нЕOБоротнI  Активи
HeMaTepiа,rьнi активtt

Балансова (залlrшкова) BapTicTb ll0 l5 799,00 2I  342.00

I  { акопrtчена амtlртltзаt,tlя lll
Первiсrtа (пересlцiнена) вар,гiс,r,ь r| 2 l5 799,00 21 342,00

OcHoBHi засоби

Балансова (зал t.tшкова ) BapTicTb l20 23 020 325.з8 26 944 5 I4,68

Знос l2l 42 718 052,00 46 6,11992"71

Первiсна ( переоцiнена) BapTicTb | 22 б5 738 377,38 73 бl9 507,45

I  нш i необоротн i п,lатерiа,пьн i ltKTt.r Bt.r

Бшtалtсова (заrtltшкова) Bap,l,ict,b 30 ? q(lq ý)l )i ]  0lб 684.5Е

Знос зl 2 45l 357,00 2 85l 158,2l

Первiсна ( переtlцiнена) Ba;lTicTb з2 5 360 878,23 5 867 842,19

Незавершеlli капiталыti irtвестttцiТ в необоротtri aKTttBtl .10 l87 зl1,00 1 l54 l08,10

,'{ овгостllоtiовi фirrансовi i t lвестицii 45

I l. оБоРоТнI ; \КТИВИ
матерiалlt i прсlллуктlr харчуваI Iня 50 r 928 07б,04 2 634 l04,58
Ма.поцiннi Til швидкознOшуванi tt llсллrе,ги бLi lб8 б52,1l 219 0б9,84

IHI tti зirп:rсl.t 70 161 124,12 606 142,83

Щ ебiторська заборгованiсть 80 764 229,14 1q5 411 .1)

Розрахунltи з постачмьниками. пiдрядника\ lи за гtlвitри. 1lоботи й пuсл\ гlt 8l 8б 448,04 93 028.85

Розрахуttкl.t iз податкiв i зборlв 82 55 980,з2

Розрахунклr iз страхування 8j
Розрахунки з вiдrшкодl,вання завjlilн } ,lx збilrкi в 84 5 386.00 l 5 256,00

Розрахункrt зil спе цi il] b н rI  \ I  tI  в l I_1ll \ l I  l п.l ате;к i в 85 645 487;]4 590 926,32

Розрахункrt з пiJзвiтнltrtI t t iсобаltI t 86

Розрахчнки зll i нши\ lи опеlэаttiяrtll 87 26 907,36 40 286,2з

Po,з11axvHKtt за оllерацiя\1ll з BHr TpiBrroirl.tt lT переJачi : ltпltсiв 90

Po;paxvHKtr ] а oKpellrI } I ll прOt paчar\ lll 200 380 045,з0 ззl 626"7 l
Витрtrти rtаirбl,тн ix перiодiв 205 l9 бl3,69 l8 629,87

KopoTKocTpoKoBi векселi Lrдер7iаI l i 2 l()

Iнш i кошт1,I 720 59 з96.57 l 000.1 7

Г'рtlш tlвi доliуNlен1,1.1 22l 59 396.57 l 000,17

Грrэшовi кt.llll,гl.l в j lopoзi 222

PaxyHKrr в банках 24()

Рахунки загац ьнсlгсl фонду
1п 1

PaxyHKtt спеrtiаrrьн< rгсl ф< rнлу

рахунки в iнозеп,tнiй валютi l+ _1

Iнш i поr,очнi l] ахчнки 11l

paxvHkt.t в казначейств загальнсlго с!онду 250

Рахунки в казнltчейств спецiалыrого фоtlду 260 ]  8 I  950,0l 421 742.1l

спецiальн ресстрачiйнi рilхунки лля облiку кtlштiв. 0три\ I ilних як пJlaTit за послуги 261 174 565,75 405 050,14

Спецiальнi peccTpauiliHi paxyнKlt лля облiку коштiв, uTpllMaHltx за ittцlllrt lt.1:+ (epeлaý,lij
власнllх надходжень

2ь2 7 384,26 | 9 692,27

спецiалыti ресстрацiйI I i paxylrkll для облiку iнших надходжснь спецiальтtоrо фонду 26з

Спецiа,rьнi ресс,граuil'] lнi рахунки .I I JIя обjriку KotllTiB. oTpI .I \ 1aH} lx на ltI .1к()нання пр()гl)lt\ l
соцlаJIы]OекоI lоrtiчtlсlt,t l 1 а KyJI lrl урног() l] ()звI .I тку регittнiв

2,64

ltrш i рахунки в казначсI iствi 210 393 994,06

Каса 280

Поr,tlчrri фiнаrlсовl rrlBec гr.rtt ii 285

I I I . ВИТРАТИ
Видатt< и l,а наданнri tt llе.tигiв заl,а.rtьнtlt cl (lсlндч ИEýi,l 0по,ilbebKЁ pпra* nElMrJ

В t.rдатк t.l 1,1l н ilда н H rI  крелt.lгi в с печ iit ',rt ь Hoгcr (lo нлу e* q&ml нOт кsзнечфi 1ькOТ слv} кs
BlrдaTKtt зit коштаN{ I i. oTpI .IMaH] lNI I .I  як плзта зit послyг} ,l J. аr]  и lш  зýпt\ гliе} d ,зт пfrпяпзri
Видатки та надttння кilедитiв за iнш ttп,tи джеl]еJIаllIи вJIасних нuдхолжень

Вt.tдатки Ttl надання кредt.ll,it]  ,;а ittruимrt надход)t(енняN,ltr спецiальнсlго фсltrду U' rзбз

Видатки за коштами, oTpI .IMaHlIMI ]  на вLIконання прогl]ам соцiальноеltономiчного та
культурного l] озвl{ тку регlонlв

]04

lнш i витрати з05

БАлАнс зl0 30 396 0,13,59 з,7 561 4]7.55

a



пАсив

Лро,Iовrlснв! ro.li lKn ]

Код
рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звi,гного

DitlTv / ,rr..
2 з 4

_з30 26 l32 956,6l _]2 i ] 6 бzl9.]6
з40 I68 (l52.1 

l 2 l 9 069.84
з.+ 5

з 5t) 46l З3;1,90

I I . зоБовя,]Анн

360 3 зl5 956,t4 з 958 206.79
з70

1овгостро
( t lptlTltocT ] 80

] оточttа зi з90

\ ороl,кос г 400 7 742,88

.ред1.1торс

Розрахуl

4I0

120 390 690,55 454 549,95
121 l1 024,t0 18 172,97
422 з49 759,09
* Z _1

1_i

1?,6

127

42Е

129 26 907,Зб J r1]6 _r7б,9s
:1з 0

410 ] 80 045.j 33 I  626.7 I

+ + )

45с)

460

Jo"u_au ,o ,n,ur,, 46l

462

rlб3

464

БАлАнс 4о)

170 30 396 043,59 з7 56l 437.55

_l,iеllil6рl6дьсhi{ { }  управлiнЙ
лерж[9яOТ к8 з[ lЕ]ч* йеькOТ Ёлужб



Пpotroн,KcнHrioLaiKi ]

Назва paxyHliv ttозабалансовоrсl сlб'; riку
залишок на

почi1,1,ок зв i,гного
Залиurок на цiнеtIь

звiтного перiолу (року)

l "Орсlндованi нооборотrri aKTllBtl"

" Гарантii та забезпечсltня"

"Переланi ( вlrдirнi) aKTltBlr

7 "СlIисанi llк,1,1,Iви га зобовя зання 216049,i4 2I5 281.1.1
7 ]  "Crrl.rcaHa ; teбiTopcbrtlt

3 б.1 1,1,1 3 (l: l1.I 1

072 "Невrдшкодованi нестачi i BttTpaTrt
вiд псуваrtl,tя цiнпостеI ",I  " 2 l2 408,00 2l l 640.00

W
Керiвниlt

Го,повнlrй бух
l l сiчrrя 2017

,4Jý} GSЁ
Кlорчев Волсrдrlмпр Мrtксlлайсrвtt.t

Кр1 l iKoBa T\ .I  яна o.1cKjf, llJl)iBlla

ý.rУgРЧКФi облдстз


