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Продовження додатка l

Актив код
рядка

на початок звiтного
року

на кiнець звiтного
перiоду фоку)

l 2 з 4

I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ
HeMaTepianbHi аюиви

Бuансова (зшишкова) BapTicTb 110 l5 799,00
Накопичена амортизацiя 1l1
ГIервiсна (переоцiнена) BapTicTb 112 15 799,00

OcHoBHi засоби

Балансова (змишкова) BapTicTb 120 2з 020зz5,э8
Знос 121 42 718 052,00

Первiсна (переоцiнена) BapTicTb l22 65 7з8 з77 ,з8
Irtшi rrеоборотнi лtатерiшыti активи

Баансова (запшшкова) BapTicTb l30 2 909 521,23

Знос 1зl 2 451 357,0с

Перв ic;:a (переочiнена) BapTicTr 1з2 5 з60 878,2з

Незаверuенi капiтшьнi iнвестицii в необоротнi активи 140 187 311,0с

Довго;цоковi фiнансовi iпвестицii 145

tr. оБоротнIАктиви
\{атер:а:п i пр1упи харчування 150 l 928 076,и
iv{аlоцlшi m швидкозношуванi предмети 160 168 652,1 1

Iнпli запас;l 170 767124,72

7]ебiторськз заборгованiсть 180 764229,14
1зрах),жи з поfiачальниками, пiдрядниками за товари, роботи й послуги l81 86 и8,04

-i-5зраrlъюr iз подажiв i зборiв 182
Розраrlшr iз страхування 183

Розрахlш з вiдшкодрання завданих збшкiв 184 5 386,00

Розрахlтюt за спеl(iмьними видами платежiв 185 645 487 

"I4Розрах1 Hюr з пiдзвiтнrlми особамлr 186

Розраrr нки за iншими операцiями l87 zб 907,зб

Розрах1 нкк зз операцiями з вкутрiвiломчоi перелачi запасiв 190

Розрахl,нлt за окре}ltIми програмамrt 200 380 045,30

Вицатн rrаirбlтнiх перiолiв 205 19 613,69

KopoTKocTpKoBi векселi одержанi 210

Iншi хош;l z20 59 з96,57

Гршовi rоry-менти 59 з96,57

Гршовi кошm в дорозi 111

Рахунюt в бзнках 240

PaxvHKx зашьного фонду 241

Рж1 нки спеuiшьного фонду

Paxl,HxlI в iнозсмнir'i валютi 24з

Iншi поточнi рахунки z44

Рахlъки в кшначействi загмьного фонду 250

Рахуъкll в хшначеitствi спецiального фонду 260 18l 950,01
,чiаънi ресстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих як плата за послугц zбL |74 565,75

_ецiаlьнi ресшрачiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень 262 7 з84,zб

СIIсчiuьнi рссшрацiйнi рахунки для облiку iнших надходжень сllецiального фонду 26з

Спецlrrьнt peccTpauiirHi рrхункя лля облiку коштiв, огриманих нх виконання програм сочiшьно-економiчноl о та

ку,]ьт} рного розвитку регiонiв
264

Iшi рахlжl в казначействi 270 0,00

Каса 280

Поточнi фiнансовi iнвестицii z85

ш. витрАти
Видатки та надання кредитiв загального фонлу 290

Видатки та надання кредитiв спецiшьного фонду 300

Вилатюr за коштами, отриманими як плата за послуги 301

Видатш та надання кредитiв за iншими джерелами власних надходжень з02
Видажи та надання кредитiв за iншими надходхеннями спецiального фонду 30з

Видаткtt за кошlами. оtриманими нз виконання програм соuiаtьно-економiчноtо Ia Ky.lblypнolo розвltrку pel ioHiB 304

Iншi вицати 305

БАлАнс з10 з0 396 04з,59
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код
рядка

на початок звiтного
РОку

на кiнець звiтного
перiолу (року)

z 3 4

Фонд у необоротних активах 330 26 lз2 956,6l

Фонд у ммочiнних та швидкозношуваних предмmах з40 168 652,11

Фонд у фiнансових iнвестицiях з45

Результат виконання кошторису за загшьним фондом 350

Резульmт внконання кошторису за спсцiшьним фондом 360 3 315 95б,14

Капiтал у лоочiнках 370

п. зоБов,язАянrI
довгостроковi зобов'язання 380 0,00

KopoKocTpoKoBi позики з90

Поточна заборгованiшь за довгоmроковими зобов'язаннямrr 400 7,742,88

Корожостроковi векселi виданi 410

Кредиторська заборговаrIiсть 420 390 690,55

Розрахl,нм з постачшьниками, пiдрядникайи за товари, роботи й послуги 42l^ |4 024,|0

Розрахl,нюl за спецiальними видами платежiв 422 з49,159,09

Розрахr нш iз полаткiв i зборiв 42з

РозDахrъш iз страхyвання 4z4

Розрах1 HKlt iз заробiтноТ плати та iншлtх виплат 425

розрахr,нки зi mипендiатами 426

Розрахl.ш з пiдзвiтними особами 427

fзрах),нюi за дспозrпними сумами 4z8

Y,_5зрахl нюl эа iншими операцiями 429 zб 907,зб

Розрах},нки за операцiями з внутрiвiдомчоi передачi запасiв 430

Розрахl,нкli за oKpeMtlMll програмами 440 380 045,30

Щохо:и llаiiбlтнiх перiолов ц5
ш.доход,I

fioxo:lt загаlьного фонду 450

,Щохо:ll спешiапьного фонду 460

il|oxo:H за коштами, отримани}Iи як плата за послуги 461

!охо:и за iншими джерелами власних надходжень 462

Jox..:tt за iншшми надходженнями спецiшьного фон.rу 46з

]oxtl:tI за коштами, отриманими на виконання програм та культурного розвmку регiонi 4&

lншi дохо:и 465

БАлАнс 470 з0 396 04з,59
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0l "Оренлованi необоротнi

активи"

КсрЬm

fgд6зrrй буга;пtр

12,0l,2016

Залишок на кiнець звiтного

05 "Гарантii та забезпсчеtlня"

06 "Псреланi (виданi) uктиви

вiдповiдно до законодавства"

072 "Невi:шко:ованi нестачi

i витрати Bil псування

uiHHomeil"

l 889 бl5,14
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Кюрчев Володимир Миколайович

KpyTiKoBa Тетяна Олександрiвна
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