
1е-1

коди

Територiя за I{OATYY З22j11010j
Видэк"r"ri"""Т oi i ----* за i{ВЕД З5,30_
Одиниця вимiр}, : тис.грн,
Форма власностi

м.обчхiв вчл.Мипч.lЗАМiсцезнаходrrtення: _ _

Iqцефqн_ б_58-з0
Ilр*дише та i,liцiа-ци кецЬника Демченко Пав,тlо Георгiйович

звiт
про виконання фiнансового плану пiдприемства

за 2020р.

Пiдприсмство: Комунальне пiдпри€мство Обухiвськоiмiськоi

Чисельнiсть працiвникiв 4l

OcHoBHi фiнансовi показники пiдприсмстЬа
ННЯ ПDИОУТКY П1

показttлпtrl Коd ряс)ка План Факm вidхuлення
(+, -)

Вшконанн
я

(.^\

l 2 J 4 5 6

!оходи
Дохiд (вирl.rка) вiд реалiзацiТ
(товарiв,робiт,послуг)

001 1 0250 ] 5|4,6 -?7l;4

Податок на додану BapTicTb 002 1 708 ||29,9 -45 i.з 66.2
Акцизний збiр 003
Iнш непрямl податки 004
Iнш вирахування з доходу 005
Члtстий дохiд (виручка)вiд
реалiзацii продукцлi
(товарiв,робiт,послуг)
-транспортування т/е
- реконстр.чктliя та
капiтальнлtй peMotlT

теtr;rоЪих д,,Iереж

- авто IIослуги
-оренд:1 прrмirцень.сl]оя н ка
-у гри\rаttня Jо1,1iг в lипtовий
гtерiол.технiчне
О бс";rl,гов ування маtlданчикiв

006 8542

6816

JJ+

150
164

1018

бз84,]

4]02,2

|26.6

з4з.4
69._S

i 14з

-?1ý7 l

-2l7з,8

-2а7.4

+ 1 93.4
94".5

+ ]25

J 4,J

Iншi операцiйнi доходи 007 з0 l; 7 ;-ý 7 l19

]

органiзашiйно-шпавова fr опма за КоПФГ 150

I.



ДОХiд вiд }"rастi в напiталi 008 l
Iншi фiнансовi доходи 009 20 -20 l
Iншi доходи 010 20 164з,5 --i62з.5

Надзвичайнi
доходи(вiдшкодування
збиткiв
вiд надзви.Iайних
ситуацiй.стихiйного
лиха.ложеж,аварiй,тощо

011

Усього доходiв 01,2 8612 80бз,9 -5.+8.1 9з.б
Витрати
Собiвартiсть реалiзованоi
продукцii
-транспортування т/е
- реконструкцiя та
капiтальний ремонт

тепJтових мерепt
- авто послуги
-оренда примiщень.стоянка
-утримання дорiг в зимовий
перiод,технiчне
обслуговування майданчикiв

013 6848

5200
зз0

150,0
150.0

1018

6940,9

5з24,9
726,6

296,4
50.0

1 143

+92,9

+l24,9
-20з,4

+746,4
-100

+\25

Адмiнiстративнi витрати 014 1700 14з7 ^з -262,.7 84,5
витрати,[ов'язанi з
використанням службових
автомобiлiв

0I4lI 88 50,6 -з7.4 575

витрати на конеаJIтинговi
шослуги

0|4/2

витрати на cTpaxoBi послуги 0\4lз
втрати на аудиторськi
послуги

014l4

Iншi адмiнiстративнi витрати
-утримання апаратy
управлiння
-амортизацiя основних
засобiв
-сIIлата професiйних послуг
(зв'язок,програмне
забезпечення,розрахунково-
касове обслуг.) .

-використання МШП,канц.
вироби,перiод. вид..тепловод
о -по стачання, е/е, навчання
-слуrкбовi
вiдрядження,пошта

014l5 lбl2
151б

4

40

48

4

13 86.7
1з03.1

2^1

ýri

7,9

-l').э
-212.9

- 1.9

-|2.7

+4,З

а1-/, I

86

Витрати на збут 015
Iншi операцiйнi витрати 01б 2,0 22,6 +2,6
Фiнансовi витрати 017
Втрати вiд участi в капiтацi 018

Iншi в 0l9
Податок на прибуток вiд 020 4 -4



,U,

звичайноi дiяльностi
Надзвичайнi витрати
невiдшкодованi збитки

Фiнансовi результати
дiяльностi:
Валовий прибуток

Фiнансовий результат
вiд операцiйноi дiяльностi
Фiнансовий результат вiд
звичайноi дiяльностi до
оподаткування
частка меншостi
Чистий прибуток (збиток),у

027lt

Вiдрахування частини
чистого прибутку ло
державного бюджету:

держав[Iими унiтарними
пiдприемства:rли та iх
об'сднаннями
господарськими
товариствами, у статутно\,IY

фондi яких бiльше
50вiдсоткiв акцiй налехtить

Вiдрахування до фонду на
виплату девiдентiв:
господарськими
товариствами, у с,гатутному

фопдi яких бiльше 50
вiдсоткiв акцiй (часток,паiв)
нале}Itить

лержавi,за
н орN,{атив аI\{и,устаIл о вл е ним
и в поточFIому роцi за

результатами фiнансово-
господарськоi дiяльностi за

утому числi дерiкавну

-Довiдково : Вiлрахування до
сРонлу на виппату
дивiдеrrдiв господарськими
товариствами,у статутному

фондi яких бiльше 50
вiдсоткiв
акцiй(часток.паiв)на,че)Itить
державi,за



и в поточному роцi вiд
чистого прибутк}, планового

Залишок нерозподi;tеного
прибутку (непокритого
збитку) на початок звiтного

У тому числi за основними
видil]uи дiяльностi згiдно

Залишок нерозподiленого
прибутку(непокритого
збитку) на кiнець звiтного

Сплата поточних податкiв та
обов'язкових платеrltiв до
державного бюдrкету,у тому
числi:

-1027.зПЩВ,що пiдлягас сплатi до
бюджету за пiдсуплками
звiтного перiо.
ПЩВ,rцо пiдлягае
вiдшкодуванню з С,юдлtету
за пiдсумками звiтного

0з] l4

iншi податки,у тому
i(вiйськовий збi

вiдрахування частини
чистого прибутку
державними
пiдприемствilми

0з717lт

вiдрахуванFIrt частини
tIистого прибутку до фонд1,
на виtIлату дивiдендiв
господарськIINlи

0з71712

Погашення податковоi
ocTi.y тому числi:

погашентrя

реструктуризованих та
вiдстрочених с}м,що
пiдлягають сшлатi у
поточному роцi до б



до державних цiльових
фондiв

0з812

неустойки(штрафи,пенi) 038/з

Внески до дер}кавних
цiльових фондiв.у топл1,

чrrслi:

0з9 1 000 947,4 -52,6 94,]

внески до Пенсiйного фонду
Украiни

0з9/1 1 000 94],4 -{6

внески до фондiв
соцiального страхування

0з912

iншi обов'язковi платеrкi,у
тому числi:

040

мiсцевi податки та збори 040/1

Iншi платежi
(позшифрчвати)

04012

О МР к Обухiвmеплоmр ансбу d > П.Г.,Щемченко

€овg9



Kod
ряdка

План Факm вidхuлення

(+ -)

вllконання
(%)

1 2 _] + 5

MaTepimrbHi
витрати,у тому

числi:

001

витрати на
сировину i ocHoBHi

матерiали

001/1

витрати на IIаливо
та енергiю

00l12

витрати I{a оплату
праrti

002

Вiдрахування на
соцiа:tьнi заходи

00з

Амортизашiя 004

Iншi операцiйнi
витрати

005 20 ))6 +2,6

Операцiйнi
витрати,усього

006 20 22,6 +)6

Елементи операцiйних витрат

МР кОбухiвтеплотрансбуд> П.Г.Деltчеrrко''\L:Ni
{,NWъý

о,чý\]$ "i.,(.l'' 
;.

ý\*, лдii,ji"'7л,ач' *:- (

rЁ з ов)

ТаблрIця .



.э

Капiтальнi iнвестицiТ

Таблиця2

П.Г.ЩемченкоОМР кОбухiвтеплотрансбуд>

I{oO

ряOка

П,ца,н Факm Вidхuлен-
ня

(+,-)

Вuконан-
ня

(%)

1 2 аJ 4 5

капiтальнi
iнвестицii,усього,у тому

числi:

001 400 l5 i,9 -248,|

капiтальне будiвництво 001/i
придбання

(виготовлення)
основних засобiв

00]i12

придбання
(виготовлення)

iнших
необоротних ак,гивiв

001/3

придбання (створення)
HL,MaTepiall ь н их

активiв

001/4

модернiзацiя,модифiкацiя
(ло булова,дообладнання,

реконструкцiя основних
засобiв

001/5 100 151,9 +51,9

капiтальний ремонт 001/6 з00 -з00



,:'i

Коефiцiснтний аналiз

l ао.]IIшя J

опmuмальне значення На 01.01.21р.

1 2 J

Коефiшiснт рентабельностi
характеризуе
ефективнiсть використання
активiв пiдприемства (чистий
прибуток/ BapTicTb активiв
пiдприсмства)
ф.2р,2З50lфlрlЗ00 _

збiльшення

Коефiцiент рентабельностi
характеризуе ефективнiсть
господарськоТ
дiяльностi пiдприемства
чистий прибуток
l чистий дохiд 1вIrручка) Bil
реалiзацiI продукчiТ
(товарiв,робiт,послуг)
ф.2р.2350 l ф.2 р.2000 _

>0

0.006Коефiцiснт абсолютноi
лiквiдностi потоT них
зобов' язань.характеризус
частину поточних
зобов'язань.яr<а Morltc б1 ти

сплачена негайно( грошовi
кошти/ поточнi
зобов'язання)
ф.l(р.1165 /ф.1 р.1695

0,2-0,35

та бiльше

Коефiцiент поточноi
лiквiдностi(покриття)
показус достатнiсть pecypciB
пiдприсмства, якi можуть
бути використанi для
погашення його поточних
зобов'язань ( оборотнi
активи/ пото,tнi
зобов'язання)

ф.1 р.1195 /ф.1 р.1695
Норплативним значенням дJIя

цьоюпоказникас> 1-1.5

>1 52

Коефiцiснт фiнансовоi
стiйкостi характеризуе
спiввiдношення
власних та позикових коштiв
i залежнiсть шiдприсмства вiд
зовнiшнiх фiнансових джерел
( власний капiтал l _

>1 з9,4



(довгостроковi зобов' язання
* поточнi зобов'язання))
ф.1 р. 1495l
ф 1 (р.1595*р.1695)

Коефiцiснт фiнансовоТ
незацежностi ('автоноплii)
характеризус можливiсть
пiдприемства викоLати
зовнiшнi зобов'язання за

рахунок власних активiв,його
неза-цежнiсть вiд позикових
:;керел.(власний
капiта-цrпасиви)

ф.1 р.1495 /ф.1 р.1900

>0.5 0,92

Коефiшiснт заборгованостi
вiдобрахrае
незале;кнiсть гtiдприсмства
вiд залучених ltоlптiв.
(за,тучений капiтал/власний
капiтал)

ф 1(р.1595+р.1695У
ф.l p.l495
Зменшення цього показника
свiдчить про змiцнення
фiнансового стану
пiдприемства та зменшення
його залетtностi вiд
залучених коштiв

0,5-0,7 0,088

Зменшення/прирiст
зобов'язань показус
вiдносний прирiст
(зменшення) зобов'язань
пiдприсмства,,та його
залехснiсть вiд позикових
коштiв
(зобов'язання на дату
розрахунку/зобов'язання на
вiдповiдну дату
попереднього року) %
ф. 1 (р.1595+р. 1695)

<100% 171

Коефiцiснт зносу основних
засобiв характеризч1
iнвестицiйну полiтику
дiдприсмства ( сума зносу/
шЪрfuчsу gapTicTb ос новн их
засобiвYl],,р. l 0l 2/ф. l р. l 0l ]

0,48 0,24

..\

,лg$l$ЧаОЬ лб
,*:'о ввfi

ОМР кОбухiвтеплотрансбуд>
l",

П.Г.Щемченко
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Табли
Рух грошових коштiв

Kcld

ряОк(l

П-,lан ClaKtlt вidхttлення
)

вuконаttttя
(%)

1 2 1
J 4 5 6:

Надходх<ення
грошових коштiв
вiд
ocHclBHoi'

дiяльностi

001 1 0з34 8зз6,4 -1997,6 80,7

Виручка вiд

реалiзацii
продукцii
(товарiв,робiт,
послуг)

002 10з 14 71 1 1,8

Щiльове
фiнансування

00з 1224,6 +1224,6

Отримання
короткострокових
кредитiв

004

Аванси одержанi 005
Iншi
надходження
о% банка

006 20 -20

Надходlttення
грошових коштiв
вiд iнвестицiйноТ
дiяльностi

007

Виручка вiд
реалiзацii
основних фондiв

008

Виручка вiл

реалiзацiТ
нематерiальних
активiв

009

Надход;Itенtlя вiд
пролажу акttiй та
облiгацiй

010

Iншi
надходrкення

011

Надходження
грошових коштiв
вiд фiнансовоТ
дiяльностi

0|2

Отримання
довгострокових
коедитiв

013

lHrIri
надходii(ення:
вiд власного
кап iтa;a

014



IJидатки
грошових коштiв
основноТ
дiяльностi

015 10152 83 3 8.9 - 1813,1

Розрахунки за
продукцiю
(товари,роботи та
послчги)

01б 2800 21зз,5 -666,5

Розрахчнки з

оплати гtрацi
017 5000 4б81.6 -з 18,4

Повернення
короткострокових
кредитiв

018

Платежi в
бюдлtет
-прибутковий
податок
-пдв
-податок на
прибуток
-iншi податки

019 2246

860

l 300
1

79

1,459,6

815,6

5]2,7

Jl,з

-786,4

-44,4

-727,з
1

--7 7

Iншi витрати
-допо]\,Iога на
поховання,благод
_1оп.,поз,алiменти
штрафи .пенi

020 76 64,2 -1 1,8

Видатки
грошових коштiв
iнвестицiйноТ
-]iяльностi

э2|

Придбання
основних засобiв

022

капiтальне
будiвництво

02з

Придбання
нематерiальних
активiв

024 з0 -з0

Придбання акцiй
та облiгацiй

025

Iншi витрати
(розшифпчвати

026

Видатки
грошових коштiв
фiнансовоТ
дiяльностi

027

028

Поверненrrя
довгострокових
кредитiв

029

Грошовi кошти:
на початок
пеtэiодч

с30 245 10,6

ЦýкнеfiЁзйёрtоду 0з1 l82 8,1

{/ý
lý/

Чистий \i
грошдвпйlh lK

0з2 -63 -)5 .,/|
/-,/

:i,MЖ{tI\N\tn*",o
т,)

кОбух iвтеплотрансбуд) II.Г.Щемченко
оо/,,)

,/



Таб;lиця 5

IНФОРМАЦIЯ
до звiту про виконання фiнансового плану

за 2020р.
КП ОМР кОбухiвтеплотрансбуд>

1.Комунальне пiдприсмство Об5п<iвськоi MicbKoi ради <Обухiвтеплотрансб1,:>

було утворене згiдно рiшення J\b з91-45-у сорок п'ятоi ceciТ п'ятого ск,]Itкання

OOy*iu.u*oT MicbKoi рЪди вiд 29.10.2009р. Щержсавна ресстрацiя пiлприс\Iства вiдбулася

23.-|2.2OO9p. t-осполарськ_у дiяльнiсть пiдприсмство розпочало 19.0З.201 0р,

Пiдприс мство засновано }la ocHoBi пtайна територiа_rьноТ грома,r,и rlicTr Q,lr хiв,шо

передасться йому на правi господарського вiданtlя. основний ви,r:iя,rьностi

пi!присмства -- надання llослУг по транспортуваннIо тепловоТ енергiТ спо7IiIIвача,\I

м. Обухiв (бюджетнi органiзацiТ,насЬленно,.р"дrч"i та фiзичнi особи,госпрозрахr,нковi

пiдприемства).
ФонД оплатИ працi за планом на 2О2Ор.-4870,0т. грн.,фактично_ ,l2З j-7т,грн,

Середньомiсячна заробiтна IIлата за планом-405,8 т.грн.,фактично -352,8т,грн,

Фактична ..р.дrruоriсячна заробiтна пrIата штатного працiвнlтка за 20]0 р, - 10692 грн,

Кiлькiсть ycix прачiвникiв у еквiвалентi повноi зайнятостi cTaнoBrITb-j jос.,бтt, \-тому

числi чисельнiсть аларату управлiнн я-J осiб. облiкова кiльttiсть штатнI1\ прашiвникiв \_

на кiнець звiтного ,r.pioov -з j о.об".Середньооблiкова кiлькiсть п]ТаТНII\ ПРаШiВtlИКiВ-

ЗЗ особи.Кiлькiсть rрuчiu""пiв,що ,rрuц-.ru на пiдприсмствi-34 осiб,t,о:llн працiвник -
зовнiшнiй сумiсник).

2. Перелiк пiдприсмств, якi входять до консолiдованого (зведенtlго t фiнэirсового план)-

Пidпрuсл,tсlrлво Вид дiяльностi
1 ?

з Тнrhоппrапiя ппо бiзнес 1дпри€мства (код 006 нансового п.-I|]н

Btldu diяльносmi Пu,mолtа ва?а в

за?альllому обсязi

реалiзаъlil' ( у%о)

чuсmuй dохir)
(вuручка)
Bid ресLлiзсtllit
проdукtlil
(mов apiB, р о б i m, lt tl c -l

у?)

Пояс,rlення п,ttt

Обrр|н l,tt},BoH l t

я
BilxttteHttя Bit}

зчl1-1онов{lнаZо

рiвttя
План Факт

l 2 ) 4 5

транспортування т/е 78,1 7з,6 4]02,2

реконсIрукцiя теплових
N{ереж

10,2 2 126.6

авто послуги,утримання
дорiг- в зимовий
перiод,технiчне
обслуговування
дит.майданчикiв

9,1 1486.4

оренда
примiщень,стоянка

2,6 1,1 69,5

Разом 100 100 бз84,7



4. liючi фiнансовi зобов'язання гiiдtrрll€\Iства

5. Iнформацiя щодо отримання та повернення залучених коштiв

6. Аналiз окремих статей фiнансового плану

ч

Назва
оанку

Вut)
KpedulпHozo
поdуttmу mа
ъliльове
прuзначення

С)'",а,
валюlпа
за
Dоzоворамu

Проtlенпtна
cll1aBKa

lаmа вudачi/
поZаLLlення
(zрафiк)

3аборzованiсmь
на
осmанню
Dаmу

1 2 J 4 5 6

Усього х х х х х

Зобсlв 'язаl Iня Заборzованiсmь
за креdumа.лru
на почаmок

20it|p.

План по
за.цученню
кошmiв

Пла,н по
поверLlенню
Kou,tmiB

3аборzованi
сmь зп
креdаmа"ьоu
на кiнець
3 I.12.2020p.

1 2 J 4 5

Усього х х х х

Kod ряdка План Факm вidхuлеrt
11я

(+,-)

виконання
(%)

1 2 з 4 5
Iншi вiдрахування з

доходу
005

iншi операцiйнi
доходи

007 30 ]5 7 +57

Дохiд вiд участi в
капiта,тi

008

Iншi фiнансовi
доходи

009 20 -20

Iншi дсjходи 010 20 l64з,5 +162з,5
Надзвичайнi доходи
(вiдшкодування
збиткiв вiд
надзвичайних
сиryацiй,стихiйного
лихаrпожеж,техноге
нних аварiй тощо)

011



l

L

Собiвартiсть
решiiзованоТ
продукцii
(товарiв,робiт та
послуг),усього, у
тому числi:

013 6848 6940,9 +92,9

витрати на сировину
i ocHoBHi матерiали

01з/1 538
,J11 

,1 -з l5.6

витрати на паливо 0Iз/2 4з0 28],0 -|4з
витрати на
електроенеDгiю

01з/3 1000 642,5 -]57 5

витрати на оплату
працi

01зl4 3450 з 141,з -308,7

вiдрахування на
соцiальнi заходи

01з/5 ]50 618,9 -lз1,1

аллортизацiя
осЕовних засобiв i
матерiальних
активiв

013/6 280 |9з6,6 +1656,6

1нш витрати 0|з17 400 91 ) -з07,8
iншi адмiнiстративнi
витрати,усього,у
тому числi:

0|4l5 |6|2 1з 86,7 -225.з

витрати на службовi
вiдрядження,почта

0I4l5lI 2 1,9 -0,1

витрати на зв'язок al4l512 \6 I6,4 +0.4
витрати на оплату
працi

0I4l5lз |270 1092,4 -I]7,6

вiдрахування на
соцiальнi заходи

0I4l5l4 2з5 2|0,7 а/ а

амортизацiя
основних засобiв i
нематерiальних
активiв
загальногосподарськ
ого призначення

0l415l5 4 2,1 -1.9

витрати на
операцiйну оренду
основних засобiв
та роялтi, що мають
загальногосподарськ
е IIризначеЕня

014l5lб

витрати на
страхуванЕя майна
загальногосподарськ
ого призначен}UI

0|41517 0,5 -0ý","

витрати на
страхування
загzшьногосподарськ
ого персонarлу

0|4l5l8

органiзацiйно-
технiчнi послуги

0l4l519

консультацlин1 та 014/5/ l 0 15 5.7 -g]



iнформацiйнi
послуги
юридичнi послуги 01,415lII 0,5 -0,5
послуги з оt{iнки
rtайна

0l415/12

витрати на охорону
працi
зага,гIьногосподарськ
ого персоналу

014l5l1з ?ý з.9 +1,4

витрати на
пiдвищення
кваriфiкацiТ та
перепiдготовку
кадрiв

0l4l5l14 i,5 - 1,5

-витрати на
},тримання основних
фондiв. iнших
необоротних активiв
зага.цьногосподарськ
ого використання,у
тошлу числi:

01415l|5

витрати на
по.;riпшення
основних фондiв

0|4l5lI5lI

iншi адмiнiстративнi
посхуги
-канцтовари,МШП
-касове
бслуговування
,tlерiодичнi видання
-посJiуги

тепловодопостачанн
я.е/е,послуги iнших
органiзацiй

0l4/5llб 65

6

12

47

5з,6

4,8
10.9

j7q* ,),

-l1,4

-1,2
-1,1

-9,1

Витрати на
збут,усього,у тому
числi:

015

-витрати на рекламу 015/1
нш витрати на збут 0I512

iншi операцiйнi
витрати,усього, у
тому числi

016 20 15,5 +0,5

витрати на
благодiйну
допомогу

0|6/1 1 -0,8

вiдрахування ло
резерву суптнiвних
боргiв

01612

вiдрахування до
недержавних
пенсiйних фондiв

0lбlз

iншi операцiйнi
витрати

0|6l4 19 15,5 +1.з

Фiнансовi витрати 017

U.2



BTpaTlr вiд участi в

капiталi
018

iншi витрати 019

I]адзвичайнi витрати
(невiдшкодованi
.r6r"т.rт;\

021

)U,rr r r\rr /

Iншi фонди 034

Iншi цiлi розподiлу
чистого прибутку

0з5

Iншi податки 0з117

Iншi платежi 040l2

iL .Е

8,Iнформаuiя про проекти, планусться заJIучити кредllтнi коштiI

10. Згiдно рiшенIrя tsиконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ плiськоI радиJr[ч 6-1-1 вiд 6

грудня JotB р. кпомР <Обухiвтеплотрансбуд) встановлено тариф на

трансIтортування тепловоi енергii для Bcix категорiй спохсивачiв, якrlii введений в

дiто з 01 .01 .20l9p..Ha даний час iде розрахунок тарифiв на транспор г\,вання тепловоi

енергiТ в зв'язку зi зл,liною обсягiв транспорт,чванI{я,складоп,r тарифу на

транспортування вiдповiдно до Постанови КМУ Nq8б9 вiд 01 .06.201 1р.

змiною yМol] оIIjrати праui по Галузевiй .угодi. пiдвищснняrt цiн на

еJIектроенергiю.
Щохо:tи гtiдприсмства по траI{сIIортуваЕIню r-еплсlвоt енерг11 }{eнlll1 вlд

заплаFiованих в зв'язку зi зменшенням обсягiв транспортування на ]5 вiдсо,rкiв Bi,l

плановрIХ за 2020р., такоЖ значнО зменшились обсяги робiт,якi надас

обухiвськii пtiська рада, по утриманню дорiг в зимовий перiо: через ано\Iапьно

теплу зиN{у,

пlд як1

7.Витрати на утримання транспорту (у складi адмiнiстративних BlITpaT)

,\{

з

п

MctpKa PiK прttd-
бання

Цi,ць вuко-

рuсmання

Вutпр
ап,lлl,

усьо?
о,

muс.?
|)н

У тому числi за iх видапlll

матер.
витрати

оплата
працi

Bi.lpax.
на соц.
заходIi

a\IopT
liз,

iншi
BIrTpa

Tll

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1 гАзз110 2002 Управ-пirrня
в1.1робн t.tцтвоrt

з5,6 3 5,1 0.5

2 вАз 2107 2001 Упрirв-litlltя
вllробницгвом

15,0

* /' ..trN?

osfi--;fr:чiфч'}J;

О lW Р к О бухiв mе пло mр а н с бу d > П.Г.fемченко


