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I. Рух коlштiв у резуJlыгатi oпepauirirloT дiяльностi
I-{алходження вiд обпtiнних tlпераrliй:

бюджетнi асигнування 3000 9885529 871935]

rlадходх(е[Iня вiд надання послуг (викопанrrя робiт) з005 58 1 984 904448

надходження вiд продажу aKTlTBiB 30l 0

lrlшl Ilадходження вlд оOп{lнних оllерацlи 30t5 905 408 i

ТJадхолження вiд необмiннlrх oпepattiii:

податковt падходя(ен}Iя 3020

Hcl Iолаl,ковl нitлходжсння з025

трансферти, з них: 30з0

кошти трансфертiв, отриманi вiд органiв державного управлilлня зOз l

}IадходжеIIня до державI{их цiльовl.tх фондiв з040

iншi надходження вiд необмiнних оrrерацiй 3045 7086 1 89259

I {lrдхtllt;ксrlня грошоRrlх копrтiв за вl rу,грitll rriпtи опеllаiцiялrtl з 050

Iншi tlадходlкення 3090 287218 86166

Усього н ilдходжен ь вiд orr ер а цi l"rH oi д i ял ь ш о cTi 3095 10,762,722 990з з 05

Витра.ги за обмiнними оItеl]ацiямtl:

ви,грill,и Hit вtlкоtlання бtоджiе,rних програп,t з l00 1041661,7 9572259

витрrrlи на виготовлеIlня продукuiТ (надання послуI. виконання

робiт)
зll0

витрати з продажу активiв з l15

i tlur i вllтрати за обпл iHHt,tM rI операцiя Mrt з l20 бз49 1 l666

Витратrt за необмiпними оttерацiяпли:

траттс{lерти, з них: 3125
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копlти траIIсфер,гiв органам державного yllpaB"iliHriя rнших piBrriB з126

iншi витрати за необмiнними опсраuiямlт 31з0

13и,граr,и гроLIlових коrптiв за внутрiluнiпtи оrtераuiяrtи з 1з_5

Тнптi вttтрати з 180 2872 1 8 86lбб
Усього витрат вiд операцiйноi дiяльностi 3190 l071018,1 967009 1

Чистий рух коштiв вiд операuiйноi дiяльностi з 195 525з 8 2з32|4

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйпоi дiяльностi
Налхtlлжсння вiл пролажу:

фiнансовлrх iнвестицiй 3200

ocHoBTILIx засобiв 3205

iHBe cTl.t цir"l г+оТ lтерlлtомо cTi з210

неп,{атср l алт,tIих активlв зll7

незавершених капiтальних iнвестицiй з220

цовгострокоIJих бiологiчttих активiв 3225

Надходження цiльового фiнансування з2з0 226426 |24869

Ittmi на]tхол;кення з2з5

Усього надходжень вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3240 226426 124869

Вит1-1ати tla прилбання:

Фlr{а}Iсових lI]BecTllцltI з245

осtlовлtих засооlв з250 2,7,7951' з i4 t28

i HBccTriцil"tHoJ нсрухомо cTi з255

неltтатерiальних активiв 3260

нсзаверtIIсн 14x капiталыIих irlвестrацl ii з265

ловго cтpoKoBlix бiологi.rних активiв з2,70

Itluli витlrаги 3285

Усього вII,гр ат вiд iнвестlrцiйпоi дiялыIостi 3290 27,795I зI4128
Чшстl1ti рyх tcoпrTiB вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 - -51525 l892_59

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
F{адходжепttя вiд:

поверIiенЕя кредитlв зз 00

отрипtанн'I позI]к зз05

отрI,Iмання вiдсоткiв (роялтi) 3310

IHrлi надходження 3 310

Усього IIалходжень вiд (liHaHcoBoT дiяльностi 3 з.45

13итрати lIa:

]lаданIlя liрсд}.lт]в зз50

погаtIIеIIII11 IIo:-r}l к 3]55

сплату вiдсоткiв 3360

Iншi вlt"граr,и 3380

Коригування 3385

Усього BIlTpaT вiд фiпапсовоi дiялыlостi 3390

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi зз95

Чистий рух коштiв за звiтнIrй перiод 3400 101 3 4з955

Залипrок коtптiв на lIочаlок року 3405 83955 40000

Зыr и ш ок ксlштiв отрималrrtri 3410 100

Залишtок коштiв перерахований 341 5 l00

Вплlrв зltiнlr RалютнI{х KypciB на заj]ишок коштiв з420

Залиlтtок копlтiв на кiнець року з125 84968 8з95 5
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