
Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

Орrаrr державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичвiсть: промiжна

Додmх l
до Нацiонмьяою пйожеяш (стшдарry)
бцrureрькою облiry в держшвому сеrcрi l0l
<Подшвя фiнапсоюi звiпштЬ

,Dдта (piK, мiсяць, wсло)

за €ДРПОУ

за КоАТУУ

за копФг

за КОЩУ

за КВЕД

БАлАнс
нq 0I квimня 202I року

коди
202|1 04 l 0t

38844604

l414l00000

4з0

l1085

85.59

Форма.}lЬl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
оаювнi засобu: 1000 |,7109з 2008 l 8

первiсна варmiспь l 00l 48597 1 5зз42l

знос ] 002 з08878 332603

I нвесmuцiйна нерухомiсmь : I0I0
первiсна варmiсtпь l0l l
знос l0l2

Н ема tп ер i ал ь Hi акm u в u : l020
первiсна варtпiсmь l02l
н акопuч е н а аv орmuз ац iя l 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l 030

foBzocпtpoKoBi бiолоеiчнi акtпuвu: 1040

первiсна варmiсmь l04]
накопuчена аuор muз ацiя 1 042

Запаси l 050 l 8228 2з,l54

Виробництво l 060

псугочнi бiологiчнi активи l 090

Ycbozo ла розiiлом I 1095 l 9532 1 2245,72

II. ФIНАНСОВI АКТИВИ
.Щовгос,грокова дебiторська заборгованiсть 1 l00

,Щовzосtпроковi фiнансовi iнвесmuцit, у пому чuслi: 1I10

цшнl папери, KplM акцlи llll
акцii та iншi форми участi в капiталi l l12

Поmочна d еб imop ська з аб орео ван iсmь :

за розрахунками з бюджетом 1 l20

за розрахунками за товари, роботи, послупl 1|25

за наданими кредитами 1 l30



за виданими авансами 35

за розрахунками iз соцiальноrо cTpzIxyBzlHHJI 40

за внугрiшнiми розрахунками 45

iнша пото.тна дебiторська заборгованiсть 50

Погочнi фiнансовi iнвестицii 55

Гроuловi коlаmч mа ix еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdсюеmнtм кошmiв па dерэюавнuх цiльовuх фонdiв у:

нацiонапьнiй ваrюпi, у mому чuоli в: I I60

Kacl 1]6I

казначейсmвi 1 162

усmановах банкiв 1 163

ёорозi 1 164

lнозе"п|lllu вмюml 1 1б5

кошmu бюdэrcеmiв mа iнlцuх клiенmiв на:

единому казначейському рахунку l l70

рахунках в усmановах банкiв, у mому ,tuслi в: 1I75

нацlо HaJl bцlu всLц ю lпl l 176

lнозе.1,1нlu всшюml l ]77

ншi фiнансовi активи l l80

Ycbozo за розliлом II I 195

III. ВИТРДТИ МДЙБWНIХ ПЕНОДIВ 1200

БАлАнс 1300 l 9532 1 2245,72

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4

I. ВЛАСНИЙ КАПIТЛЛ ТЛ ФIНЛНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА,
внесений капiтал 400 48597 1 5зз42|

Капiтал у доочiнках 410

Фiнансовий результат 420 _290650 -з08849

Капiта,r у пiдприемствах 430

Резерви ц0
Цiльове фiнансування 450

Ycbozo за розdiлом I 1495 1 9532 1 224572

II. зоБов,язАння
,Щовео сmроко Bi зобов' яз ання :

за цiнними паперами 500

за кредитами 510

iншi довюстроковi зобов'язання 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 530

Попочнi зобов' я:lання :

за платежами до бюджеry 540

за розрaйунками за товари, роботи, послуI1.1 545

за кредитами 550

за одержаними авансами 555

за розрахунками з оплати працl 560

за розрiжунками iз соцiа.пьного cTp,lxyBaHHJt 565

за BHyTpi шнi ми розр.tхунками 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: 5,15

за цlнIIими папераN{и 5,76

Ycbozo за розdiлом II 1 595

ЕiнъilfiЕffi
ЁF.:Е#



К9рЬник (посалова особа)

i

Гфовний буtгалтер (спеuiмiст,
на якого покJIадено викончмвя
обов' язкiв бухгштерськоi служби)

Наmаля ЛУГIНЕЦЬ

оксана ТРоХИМЕЦЬ

III. здБЕзпЕ.lЕння l600

I V. доходи м дЙ БутнIх пЕ н од l в l 700

Бд,лАнс t800 l 95з2 1 224572


