
Додшгоь ]
до НаIllон&пьного поffоR,ення ( cтaнlapIY]
буrrштсрського облiку в JсржшilоIl! ccKtrJp1 ] aJ i
(Псjа,!fi я фiнансовсli звiiностl)]

Дала (ptK. лriсяць. .;иrrrrl

,|ернсавttuй Bu щч й навчlLl ьн uй lat.,,a!)

"IIрuазовськuй dер:лtсавнuй пrехнiчнчй за СДРПОУ
_\?т ансlва yqiqepcllrпerrl||

Територiя' Ifенtпраtьнurt за KOA-I }/Y

Органiзацi йно-правова форма за копФггоспо,дарlоваI{ня lерхtавна орzанiзацiя {успанова, заклаd)

орган державнOгсl УrlраВlliяня MiHit,пtepcttlBo цсвiпru i HayKu Украiнп за КолУ
Вид еконtrл,tiчноi дiяльнос гi Вuщu освimа за КВЕЛ

0диниця BiiMipv: трн
Перiоличlliсть: рiчfiа

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2018 piK

коди
]019 {)l () l

t]20T0812

l412з36_]-00

425

l 1085

85л42

Форма М3-дс

Стаття Код рядка За звiтний перiод
За аналогiчний перiод

попереднього року

1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходжентrя вiд обмiнних огrерачiй:

бюджетнi асигIrувzшшI 3000 |0925з444 l 005625зз

надходrkсння вiд надання послуг (виконання робiт') 3 005 2853 8207 :j 1.12147

надход,*tсння вiд прсlдажу активlв j0l 0 t'1'735 30177

1I] Itjl на:Iход)tсння BIJI оомlн}Iих операцlrl ]0l5 1_] 7866 9818з

1lадхtlл;кення вiл несlбмiнних оIrерацiй:

полатковl надход,iення _]020

]025

lрансферти, з них: 30з0

копrти трансфертiв, отриtrланi вiд органiв дер}кавного

управлiнгtя
303 1

надход)iетiня до дер]кавних цiльових фондtв з040

iншi надход;келtня вiд необмiнних операчiй 3045 ]9344782 2 1 ],} l590

LlадходNiсння грошових коштlв за внутрiшнiпли операцiями ]0_50 15280

Iншi надходження з090 l t}76782

t

[iи,грати за с,бtчtiнними операчiями:

ви,I,ратli IIа вик()нання бrоджетних програм з l00 10925з444 l 005625зз

IJитрати lla виготовлення продукцiТ (надання послуг.
виконання рtrбi,г)

31 10 264з250,/ 2заlл)1

витрати з продчDку активlв з115
,l27з5 зOli,7

iншi витрати за обtлtннип,tи операцiями 3 l20 l 3?866 98l8]

Витрати за необltiннил,tи отtерацiями:

трансферr,и. з llих: з 12_5

ffi

неподатковi налходження

Усього надходжеfi ь вiд операцiйвоi дiяльвостi 3095



коштl{ TpaHc4rep,tlB органам j]ержавного чправлiння l н lltих
piBпiB

iншi витрати за необмiнними операцiями з 1з0 29з44,782 :,l2-860l2

Витрати tроtuових коштiв за вIrутрiшнiми операuiями зlз5 t1535

lншi ви,грати з 180 l 07_ý5 18

зl90 t 663| 6852 144989332

Чистй* рл"х K.ФfiiiE *iд ЬрацiЙuот дiяльноiii ,iЕ, .,,. ., 3l95: 2,t$6y64 l85298
II. Рух кошT iв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Налходженпя вiд продажч:

фiнансових iнвестицiй ]200
оспOв}lих засобiв ]205

itтвестицtйноi HeplxoMocTi з21 0

н etr.taTepi а"тьних ;ктивiв 321--i

не:tавс1]lпених капtтатьнrrх tнвестицiй з220

]iог}гOстрOкових бiологiчних aKTrrBiB 3225

[]аLх,_lлженllя цiльового фtнансування 3230

Irltшi налход;кенl.tя 1fl( з t{402.}-+ 24041gi.)

324{} . 38402и ,-.,:,]1' 111..,:, 1404190

витрати на придбання:

фiнансових iнвестицrй ,,15
основни>i засобlв j2_50

lttвестlrцIйнt,i нерухоvостl з25_5

tlел.латерiаlьних активiв з260

lle {i,tвершених KalIl l альних tнвестицiй З2{l_ý

довгострокових бiологiчних активiв з2,70

[ншr виTрати з285 3 8402.1.1 2,10,11 9{_)

Ycboгo витрат вiд iнвестяцiйяqilдiяльuос,ri 3},9ý,. 2404l90

.3i95
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiя;rьностi
Надхсlлiкення вiд:

повсрнеIiня кредитiв ]з00

отриý{авнll IIозик з30--ý

()тримання вiдсоткiв 1роя:lтi) 3310

Iншi надходження ]]40
Усt,oгtl налходжень вiд фiнtrнсовоi дiялыrостi з3.15

Вlrтрати на;

надання кредитlв ]з50

погашення позик зз55

сплаry вiдсоткiв 3_]6L)

IHrui витрати 33 8L)

Коригування зз 8-ý

33.90

4иirиt',,рр ffiýiа i*ýхэ.Ь Я**ь*ф .'. ,i.i, 33Ц ,:::

l;., 3Д00 2 1 10?09 ,:,,:;1,,,,i11. *8ý298.,

За-rишок коштiв на початок року з405 \1зз452 l520l74

Залишок кOштiв отриNtаIrий ]410

Залlrшlок коlштi в перерахованиI]i 34 t_-ý 356486 117з7

Вll:tив зviни ваjlютних KypciB на за;lишок кошr,iв 3420 567786 346l8

залиttlок ксlrrггiв на кiнець року 3,125 405546i 1 72835з
* Наiхоd.юеtttrя в Halпypaлыtiit фор,ttt 1,599414

}t ьо го надходэкеýь вiд iпвествцiйноi дiяльностi

384о244

Чи сти й рух KomTiB *И.iiiвес"яцiйноi дiял bHocTi

}Ъього виT рат вtд фi*днt*воi дiяльностi

Чистий р}т коштiв за звiтýий Еерiод



$ Вlпrylаmч в наmураlьнiй фор_\ri

Керlвник (посадова особа)

l ,r_11lgццii б1 хгаlгер {clleцialicl.
t{a якого покладено виконаItня
обов' язк i в бl,хгалтерськоТ служби)

|59941'4

Д.ltuпtрiев В]О

IЦабьцiна IЮ


