
Додаток I

до Порядку СЮlадання фiнанеовоi', бюджеnю\ та illШОI 3BIТIIOCТ1

розпорядника\IИ та одержуиа.чами бюджетних КQlIIтiи

(абзац другий пiдпункту 2,1.1 пуш ..l)' 2.1)

БАЛАНС (форма К! 1)
на 01 сiчня 2015 року

Коди

"
Установа Львiвська гiдрогеОЛОГО-l\1елiоративна tкспедиuiя заСДРПОУ 01033622

Територiя

Органiзauiйно-правова форма rocПQдарювЗ1ШЯ

ЛьвiВСLJса 06ласть,Жовкiвськнй раЙон,с.Малехiв
вул.Л.УкраТнкн

Державна органiзацiя

за КОАТУУ

за КОПФГ

4622785701

425

Код та назва вiдомчоi' класифiкau.ii" видаткiв та
КРСШfIуваннSl державного бюджету

Код та назна ТИПОВQIвiДО)fчоi класифiкацi! видаткiв та
кредитува.ния мicцевих бюджстiв

240 MiHicтepCТBo екологi~' та ПРИРОДНИХ
pecypciB

ПсрiодичнiСТI>:
ОДИНИWf вимiру:

кварталыl •..
грн. коп.

рiчна



i

l .;

продОВЖСНН.II iЮil8Тка I

АКТИВ Ко. На початок На KiHeuъ звiтноro
pJIДXa звiтнОI"О року llерioДУ (року)

1 1 j •
.1:Ш~Бо,,6пп AIcrИIlI1' ..... , ..

.' ...
Не~атсрiалЬНl aкnmи

БаланСОВ8 (залишкова) :вapтicть 110 - -
Зное 111 - -
Первicна (переоцiнена) взpriсть 112 - -

OCHOB1ti засоби .', ,
I

..
Ба.,1aJlсова (звлншкова) BapтiCТh 120 565526,00 4043654.00
Зное Ш 2642043.00 6893771.00
Первiсна (ncpeouiненз) :взр"riсть 122 3207569.00 10937425.00

Iншi необоJXYП!i ма:reрiальнi 8kПIВИ

Балансова (зaJlИШ.kОВ8) aapT1L.'11> 130 75О18.00 74015.00
Зное 131 71631.00 70146.00
Пер'вiСl18 (переоцiненз) Bapтicть 132 146649.00 144161.ОО

НезавершеllС калiтальне будiВllИlПВO 140 - -
ДовrocтpoКQвi фiнансовi iнвеС11щif 145 - -

1<·:.: :. . :< : , '.:: :•.:::':: . '.' ·jj;ОБОРОТШ:АКf:ИВИ ':':: >:,>:::.,. : ".::.: :::: .....: ': ,: ., : <': ..
Матерiали iпродyrrrn харчувзшLЧ 150 41 629.92 54736.01
Ма.rюцiннi та mви.roюзнowуванi предМern 160 18672.26 18833.10
lнmi заласи 170 - -
Дебiторська заборroванiCTh 180 3744,19 96О.64

Розраху"ки з noстаЧЗПЬИИk8МИ, пiдpадннкз,чн 38 товари.. робот" й. nocлуrи 181 - -
РозрахУIlКИ iз подaткiв iэборiв 182 - -
Роорахун:ки iз страхуванкя 183 - -
fоорахунки з ВWПI(()дувапня завданнхзбн:rкiв 18. - -
Розрахуш(и за спецiальни.ми видами пшrrежiв 185 - ·
Розрахунки 3 пiдJвrrНИМIt особами 186 · ·
РозрахУНI(И за il:mJнми оперauiяwи 187 3744.19 960.64

Розрахунки за onepanUiMH 3 ВнyJl)iвiдoмчоi []среаачi запасiв 190 - ·
Розрахунхи за окремюаи Щ:Югра.'d:а.чи 200 · ·
KOPOТКOCТPOКOBiвeKte.'1i одержaн:i 210 · ·
Lншi кoumt 220 5731.80 8678.27

Грошовi докумeнrи 221 5731.80 8678.27
Грошовi КОШТИв дорозi 222 - ·

?вхунки в БЭJU<а:< 240 - ·
РахУНКИзafалъноro фонду 2.1 - ·
РахунЮt спецiальноro фонду 242 · ·
Рахунки в iH03eМllib валкrrj 243 · ·
lнmi поточнi рахунки 24. - ·

Рахунки в казна'lе.Аcni 33r8.'1hHOro фонду 250 - ·
PaxYHКIt в казначеАC'IВi спеШа.1ЬНОro фонду 260 109981.21 17563.86

Спецiальпi pecc:rpaцii1Hi раХУIlКЯаля облiку кошriв, отриманих як rt.'18ТЗза послyrи 261 109981.22 17563.86
Спецiал.ьнi peccтpauiJtнi p-ахУНКИДIUIоб..,iку кошris. Olpнманих за iШDи:\ШJU.-ере.1ами 8J18СНИХ

262 · ·надходжtнъ
Спецiалънi ре~стрaиiЙili рахунки ДJUtоблi.ку iJlпrnx надходжень спецjмыюro фонду 26З - ·
Спецiальнi ре:(страцiйнi рахунки для 06лiку KOmтiв, отриманих на IIИКОнання програм соцi8Л.hНО

264 ·економiчноro тз ку.'1Iо11РНОropoзIIП11С)'perioHis ·
lншi paxyHК)t 8 казначеRствi 210 - ·
Коса 280 - ·
ПО1'ОЧнiфiJlaIlсовi iнвеспщii 28...С; - ·

... Щ.шfn>АIЦ· . .~.:. ..
.'. :.' .'

Видaтюt та кадання кредИ"[iв 3RГ8Лbноro фонду 290 - ·
Вllдатки та наданЮl .кpeдmiB слсцjалъноro фонду -

ВидаТКIt за в:опламн, О'IРИМatlИМИIIКnЛ8та за послуrи I\'·'/,R' ,J~аlД РЖАЗНоf ~ДЗНД4l' cь;~p, ·
ВндаТl\И за iн:mими джерелами ВJJасllИХнадходжснъ I ЗО~}' /"/1)\.'1 \!) 1"\1' 1 · '1
Видаткк та Н8давия крсдитiв за iншкмн U8ДХОДЖСНЮIМИсrreцiалыюro 4юнду I 303. .' 1; •• 1". ~ " ·1
Видатки за коштами, 01'J)ИМaJIJWИ6"8 ВИКОН8ННJI"расрам соцiа.'1ьно-економiчного та кудътурноf' I I

розвитку реПон.iв
304 · .':

: :::::::::: '. "',.:'.: :БАМЙС::' .. ·310' 820303,39 • 21844О,8Ы'. .. . .



ПРОДОRження додатка I

ПАСИВ Код На початок Ila KiHeuъ звmюго
pJIДJ<a звimоro року перiоду (року)

1 , J ,
.:<:<::'«>< ,;iЩ,~ёffitй~..vl: : ;"':"':." :>

ФоLl,!l у flСобоpqrних акткаах ззu 640544,00 4\\7669.00
Фоцд 'i мапоuiнних та шаидJ\ОЗlIOШУВ8Ю1Х Ilредметах 340 18672,26 18 ЮЗ, 10
4>онд У фiнансових iнвестицiях 345 - -
Результат ВИКОНaнRЯ кошторису за зaraльним фондом 350 -23 106.93 -1\ 946.85
Результат аИkОI:fВННII коwторису за спецiа.'hННМ фоlЩОМ 360 93 797.53 74 698.96
РезульТ8ТН персоцiнок 3iO - -
I с. . :': "''-;';'С . : :..;:::::П,)ОJ;ОВ'Я}МIWI: .. ..

Довгостроковi эо6ов':llЗaННJI 380 - -
KOPOYКOCТPOКOBiпозики 390 - -
Пmочна за6орroввнicn. за довrocтpoКОВIfМН эобов'язанRJIМИ 400 - -
КoPOТКOCIpOKOBi ReKceJti вИД.аlli 410 - -
Кредиторська 38б0рroванiсть 420 90396.53 19186.67

Розрахун.ки з "OCIRчальни.ками. пi.пРЯДНИКIL\fИ за товари, ро6оти й nocлyrн 421 7840\.91 18226.03
РщрахУНJ<И за спецiалl:>НИМ~ видами платежiа 422 - -
Розрахунки iз податкiв i зборi:в 423 - -
РозрахункиiзстрахуванНJI 424 - -
Розрахунки iз заробiтноi 1U1a11tта iнших виnлат 425 - -
Розрахуики зi cnmендiВ1"аМИ 426 - -
РоораХ)'нки з пiдзвfrnиwи особа.\О{ 427 8250.43 -
Розрахунки за депозкrними сума.'\IИ 428 -

Розрахун"и 38 iншими оперaцiямн 429 3744.19 960.64
РоораХ)'НКII за оперaцiЯ:Ми 3 внутрiвiдoмчоi Ilередачi запасiв 430 - -
Розрахунки 13 окрсмими програмами 440 - -
:.:':::::::'-::':: ':::.';;:С:::: . . ." . '.':'::.'::.:.':':щ.;I\(»ФДiL. <:';": :::::::.:::::::::.::::.::. ,'::::':::'::.' .:' .. ..' : . ........... ..

Доходи загалhНОГО 4;ю1fД)' 450 - -
Доходи спецi8Jrьноro фонду %0 - -

ДoxoJ,Н за коuпa.чи, arpи~ани)l" "К плата за пocлym 461 - -
Доходи за iИUIНМИ ДЖере..т1а.•••и власних надхО.iDt•.t:нь 462 - -
Дохо.l.И за iнmими Н8ДХоджсшUlМН спелiальиоro фонд}' 463 - -
Доходи за коurrами, отримани.ми на ВИkОНaIOlJ проrpа..•••соцiалhно-економiЧIЮro та куль;урноro I

464 -
,

JЮ3ИНТК}' реriоюв -1
. . .. ::-::::.::: .. ·····.БАЛАНс:::' . :.:,:,>,;:' 470: . 820303,39 4 218 440.881: . . .' С:: ..

I

I



ПРОДОlSження додатка I

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ PAXYHKIВ

f

Назна рахушсу ПОЗ8бапансового об.niку

01 "ОрсНlЮВаЮ кеоборотнi активи"

02" Активн "8 BiДnOBiдa.'1bHOMY зберiraнш"

04 ·Непередбаченi активн i зобов'DaНЮI"

05 "Гарашii та '3Збезneченн.II"

06 "Псреданi (ВlIд,шi) активи вiдпoвiдtю до
3ЗКОflОДавствз"

07 "СписаЮ актиВН та зобов'ЯЗ8ннg"

071 «Списана дебrтoрСЬК8 Заборroванkп.)}

072 <, НеиiДUlКО.il;OИ8J-Uнесraчi iв1р3ТИ Biд
ПСУВRННЯ wнностей)>>

08 "Бланки докуме!П'iв суворо! звirнocтi"

Р»,зом

Kepi8HHK

-6 r О. Головний бухгалтер

15.01.2015 року,

Код PJЩК.8

,
10

20

30

40

50

60

61

62

70

ЗВЛИШОК на початок
звiПlОro року

3

5731,80

5 731.80

НадходженНJI

4

Вибyml

5

5731.80

5731,80

Матвiюк В.В.
(iнiцiали, прiЗ8ище)

ПундорЛ.Ю.
(iнiцiа1lн,IJPIЗ"ИLJIС)

За.1ШПОК на кiлеuь
звiтноro лерiоду

(року)

•

г--------
I


