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Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСН (надалі «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 
2020 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, та звіту про рух 
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової 
звітності.

На нашу думку, за винятком фактичного та можливого впливу питань, описаних у 
розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що 
додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ.

Основа для думки із застереженням

Обліковою політикою компанії не визначені терміни корисного використання для окремої 
групи основних засобів та також, компанія не дотримується вимог п.24 облікової політики 
щодо перегляду основних засобів на предмет їх переоцінки, якщо їх залишкова вартість 
відрізняється від справедливої більш ніж на 10 відсотків, що призвело до наявності основних 
засобів станом на 31.12.2020 року з нульовою залишковою вартістю в сумі 11424,2 тис. грн. 
(25,4% від первісної вартості основних засобів).

Станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року в фінансовій звітності відображений капітал в 
дооцінках в сумі 5186 тис. грн., яка містить дооцінку основних засобів, що була проведена у 
минулих роках. Компанія не надала докази здійснення аналізу основних засобів на предмет 
їх оцінки по справедливої вартості станом на 31.12.2020 року стосовно тих груп основних 
засобів, які раніше підлягали дооцінці у відповідності з вимогами п.16 НП(С)БО 7 «Основні 
засоби».

Обліковою політикою не визначені умови переоцінки нематеріальних активів у 
відповідності до пп. 19 -2 4  НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та статті 7 Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні та не 
передбачено періодичність проведення такої переоцінки. Також обліковою політикою не 
встановлено терміни використання для інших нематеріальних активів ,що класифіковані за 
групами відповідно до п.29 Облікової політики .Обліковою політикою встановлено нульову 
ліквідаційною вартістю нематеріальних активів, фактично компанія визнає ліквідаційну 
вартість активу в сумі 20 грн.

На баланс компанії оприбутковані нематеріальні активи в сумі 296,3тис.грн ,як Право 
користування земельною ділянкою (м. Золочів, вул. Фенвеші М.), вартість якої визначена 
згідно нормативно - грошової оцінки землі, але документ, який підтверджує таке право 
користування земельною ділянкою відсутній. На вказаній земельній ділянці знаходиться 
будівля, яка за рішенням Золочівської районної ради Львівської області від 26.06.2003 №89



була передана в оперативне управління УДСО при УМВС України у Львівській області без 
оформлення Права користування на відповідну земельну ділянку через належність будівлі до 
архітектурної пам’ятки місцевого значення. Компанія фактично користується вказаним 
приміщенням та сплачує земельний податок за відповідну ділянку. Згідно зі ст. 116 
земельного кодексу України (ЗКУ) юридичні особи набувають права користування 
земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених 
ЗКУ. Таким чином, на думку аудитора, нематеріальні активи компанії станом на 2020 року 
завищені на 296,3тис. грн.

В складі інших необоротних активів" (рядок 1090 балансу) відображені власні грошові 
кошти в сумі 149 тис. грн. на рахунках банків, які знаходяться в процесі ліквідаційної 
процедури. Резерв сумнівних боргів на суму заборгованості у відповідності з вимогами п. 8 
НП(С)БО 10 Дебіторська заборгованість" в сумі 149 тис. грн не сформований, що не 
відповідає вимогам НП(С)БО 10.

Компанією не дотримані вимоги НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" щодо оцінки 
фінансових інвестицій на дату балансу, не визначені критерії віднесення фінансових 
інвестицій до окремої групи: до погашення, за метод участі в капіталі або інші інвестиції, що 
ускладнює ведення бухгалтерського та призвело до невідповідності оцінки таких 
фінансових інвестицій станом на початок та кінець звітного періоду, а саме: у складі 
фінансових інвестиції обліковується внесок до статутного капіталу ПрАТ «Охорона- 
Комплекс-Львів» (ЄДРПОУ — 30162948) в сумі 60 тис гри., яке відповідно до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться в стані ліквідації з 30.04.2013 року, тому аудитор не може підтвердити цю 
інвестицію в якості активу компанії. Питання щодо фінансових і інвестицій відповідно до 
вимог П(С)БО 12 в примітках до фінансової звітності не розкрито.
Обліковою політикою компанії не визначені критерії віднесення дебіторської та 

кредиторської заборгованості до складу довгострокової у відповідності з п. 12 П(С)БО 10 
Дебіторська заборгованість" та П(С)БО 11 "Зобов'язання", які відображаються у балансі за 

їх теперішньою вартістю.
Компанія не дотрималась вимог НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах та помилково відобразила на рахунку 425 "Інший додатковий капітал" виправлення 
помилок за нарахуванням тимчасових податкових різниці в сумі 1421,5 тис. грн .,що 
занизило рядок 1410 балансу «Додатковий капітал» в тій же сумі.
Компанія не дотрималась вимог п. З розділу. IV НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» та показала виплати авансів працівникам в сумі 32 тис грн в згорнутому стані з 
зобов’язаннями по депонованій заробітній платі ,що призвело до від’ємного залишку 
зобов’язань з оплати праці станом на 31.12.2020 року в сумі 23 тис .грн.

В примітках до фінансової звітності Компанії інформація щодо вимог НГІ(С)БО 12 
Фінансові інвестиції" та НП(С)БО 23 "Інформація щодо пов'язаних сторін» розкрита не в 

повному обсязі.

Згідно п.А23 MCA 705, аудитор не має можливості включити розкриття пропущеної 
інформації у цій звіт у зв’язку з тім, що розкриття інформації не було підготовлено 
управлінським персоналом Компанії.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (MCA). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії 
згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані
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нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що 
Компанія здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину в зв’язку з 
пандемією коронавірусу. Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть 
вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність Компанії. В
результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Компанії 
супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Компанії не може бути 
визначений на даний момент, тому фінансова звітність не містить коригувань, які б могли 
бути результатом таких ризиків.
Вплив всіх цих питань на ділове середовище в Україні, а також їх остаточне врегулювання 
неможливо вірогідно передбачити, але вони можуть мати негативний вплив на стабільність 
економічного середовища та операційну діяльність компанії. Нашу думку не було 
модифіковано щодо цього питання
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Інша інформація

Відповідність звіту про управління.
Ми виконали процедури стосовно перевірки інформації звіту про управління (Звіт 

керівництва) Управління поліції охорони у Львівській області за 2020 рік, складеного згідно 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1996 року № 996-ХІУ.
Процедури виконано винятково з метою перевірки фінансової інформації, зазначеної у звіті 
про управління. Фінансова інформація в звіті про управління узгоджується з інформацією, 
яка викладена у фінансової звітності Компанії.

п

п
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п

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до П(С)БО України, та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При 
складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими 
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони
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можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 
навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті 
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються 
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.
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Нами не надається впевненість щодо безперервності роботи компанії, а також 
ефективності та результативності діяльності органів управління та посадових осіб.

Основні відомості про аудиторську фірму та аудиторів з урахуванням 
вимог Закону України від 21.12.2017 р. №2258-УІІІ «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність»_______________________________________
Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів

Товарйство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Український аудит»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30857621

Реєстраційні дані Зареєстроване Подільською районною у м. Києві 
державною адміністрацією 28 квітня 2000 р.
№ 1 068 120 0000 000084

Товариство з обмеженою відповідальг 
внесена Аудиторською палатою У країн 
діяльності за №4495 до наступних розділ 
Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ Д 
Розділу «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 1 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВО]

іістю «Аудиторська фірма «Український аудит» 
и до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 
ів реєстру:
ІЯЛЬНОСТІ»
ДЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
ЗВІТНОСТІ»

Місцезнаходження юридичної особи та 
її фактичне місце розташування .

02068, м. Київ, вулиця Драгоманова, 
будинок 17, офіс 314

Контактний телефон тел./факс: (044) 332-88-30

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Нас було призначено аудиторами УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ згідно Договору №174 від 25.03.2021 р.
Підставою для подання Звіту незалежного аудитора є дані перевірки, яка проводилась у

період з 25.03.2021 року по 20.05.2021 року.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ревенко 
Лілія Богданівна.

Ключовий партнер з аудиту, 
ТОВ АФ «Український ау,
Сертифікат аудитора № 006802

02068, м. Київ, 
вулиця Драгоманова, 
будинок 17, офіс 314

Л. Б. Ревенко

20.05.2021 року
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І!
бухгс.

Підприємство УПО Львівської області

Додаток 2
до Переліку фінансової звітності 
за 2020 рік

Додаток 1
і Національного положення (стандарту) 
терського обліку 1 "Загальні вимоги до 

Фінансової звітності"
КОДИ

та (рік, місяць, число) 2020.12.31
за ЄДРПОУ 40108887

Територія Львівська область за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання установа заКОП Ф Г 410
Вид економічної діяльності охорона громадського порядку та безпеки заК В ЕД 84.24

Середня кількість працівників 1 142
Адреса, телефон 79019, м. Львів, вул. Липинського, 44; тел. (0322)52-7 »-20

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака ( окрім розділу IV Звіту про ф іш . 
(Звіту про сукупний дохід) (форма 2), грошові показники якого наводяться в гриї 
Складено (зробити позначку "Vм у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стл 
н а  31 г р у д н я  2 0 2 0  р.

Форма N 1

ісові результати 
іях з копійками)

V

я)

К одзаД К У Д  | 1801001

Актив
Код 

рндк 1

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

і 2 | з 4 і!

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 100С 9 037 7 260
первісна вартість 1001 9 256 7 516
накопичена амортизація 1002 219 256

Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 101( 14 871 21 810

первісна вартість 1011 37 427 47 686
знос 1012 22 556 25 876

Інвестиційна нерухомість 10Н 0 0
первісна вартість ІОН
знос ІОН

Довгострокові біологічні активи 102(
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 103(і
інші фінансові інвестиції 1037 1 140 1 275

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1047
Інші необоротні активи 1090 149 149
Усього за розділом І 109:!! 25197 ЗО 494

II. Оборотні активи

Запаси 1100 5 167 4 862
виробничі запаси ПО 5 167 4 862
товари 1 10'.

Поточні біологічні активи 1110
Векселя одержані 1120
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 5618 7 084

первісна вартість 5 685 7 151
резерв сумнівних боргів 67 67

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами пзі: 386 22
з бюджетом 113 : 144 61

! у тому числі з податку на прибуток 1135 зо
Інша поточна дебіторська заборгованість 115 : 40 29
Поточні фінансові інвестиції і і б :
Грошові кошти та їх еквіваленти 116: 3410 5 956

у тому числі готівка 116:
у тому числі рахунки в банках ііб ; 3 410 5 956

Витрати майбутніх періодів ї й : 75 83
Інші оборотні активи і і9 : 953 1 174
Усього за розділом II 119 : 15 793 19 271

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1 2 0 :

Баланс 130 40 990 49 765



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

І Н а кінець ЗВІТНОГОІ 
періоду 1

І. Власний капітал
2 3 -. .Л л_________ 2________

Зареєстрований капітал 1400
Капітал у дооцінках 1405 5 186 5 186Додатковий капітал 1410 8 179 8 032Резервний капітал

1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 473 19 302Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом І 1495 24 838 Ш 32 520

Іі. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515 734 2 917
Довгострокові забезпечення 1520 X X

у тому числі довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 X X
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом III 1595 734 2 917

III. Поточні зобов’язання і забезпечення — •------------- -------- - ________: ______

Короткострокові кредити банків 1 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 389 495
розрахунки з бюджетом 1620 4 680 5 159

у тому числі з податку на прибуток 1621 588
розрахунки зі страхування 1625 642
розрахунки з оплати праці 1630 2 903 -23
одержаними авансами 1635 5 719 7 046

Поточні забезпечення 1660 1 402
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 1 085 249
Усього за розділом III 1695 15 418 14 328

IV. Зобон язаіі ня, пов'язані з необоротними активами, утримання 
. Г гУ .уо ,^~--.дая*прд?дажу, та групами вибуття 1700

Баланс 4 1900 ^ . '  40 990 49 765

о
Іван ГУЛА

Наталія ЛИСЯК
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Дат
Підприємство УПО Львівської області

Додаток 3
до Переліку фінансової звітності 

за 2020 рік
к о д и

. (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

2020.12.31
40108887

Звіт про фінансові результати (Звіт про с}
за 2020 иік

Форма N 2

І. Ф ІН А Н С О ВІ РЕЗУ Л ЬТ А ТИ

к у п н и й  дохід)

КодзаДКУД 1801003 |

Стаття Код
рядка

За звітний період
За попередній 

період
1 2 з  ! 4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2003 269 005 241 138
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 230 990 ) ( 212 993 )

Валовий:
прибуток 2090 38 015 28 145

збиток 2095 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 1 2120 1 079 972
Адміністративні витрати 2130 25 078 ) ( 21 255 )

Витрати на збут 2150 38 ) ( 62 )
Інші операційні витрати 2180 3 105 ) ( 4 633 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 10 873 3 167

збиток 2195 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 241 158

Інші доходи 2240 120 192
Фінансові витрати 2250 ; 1 064 ) ( 698 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ! ) ( )
Інші витрати 2270 : 76 ) ( 36 )
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 10 094 2 783

збиток 2295 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 23С0 ; 2 0 із  ) ( 901 )
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування 23С5

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 8 081 1 882

збиток 2355 : о ) ( 0 )

II. С УКУП Н И Й  ДО ХІД

Назва статті Код
рядка

За звітний період За попередній 
період

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційних та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 24^5
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Разом 2465 8 081 1 882



III. ЕЛ ЕМ ЕН ТИ  О П ЕРА Ц ІЙ Н И Х  ВИ ТРАТ

Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати
2500 18 780 19 678Витрати на оплату праці
2505 180 569 161 756

Відрахування на соціальні заходи 2510 37 662 33 989Амортизація
2515 4 203 3 079Інші операційні витрати 2520 17 547 18 547Разом
2550 258 761 237 049

450

Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ------- ----------------------

Скоригований цисТийЧТрйбутрк (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди нй’одну просту акцію

а'7 '-V ■
2650 ---------------- --

_______________

фівник

оловний , Ш t  
б у м е ? |

Іван ГУЛА 

Наталія ЛИСЯК
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Додаток 5
до Переліку фінансової звітності 
за 2020 рік

0*1 к о д и

Дата /рік, 2020.12.31
Підприємство УПО Львівської області : і ЄДРПОУ 40108887

р— Звіт про рух грошових коштів (за пряп
за 2020 рік

им методом)

Форма N 3 Кс іза ДКУД 1801004

Стаття К од
3 ЗВІТНИЙ

період

За аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

І. Р ух  к ош тів  у р езу л ь т а т і о п ер а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і
Н а дходж ен н я  від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 72 949 65 073
Повернення податків і зборів 3005 1

у  тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ 1 548 990
Надходження від отримання субсидій, дотацій з о н
Н адходження авансів від покупців і замовників 3015 .49 829 223 675
Н адходження від повернення авансів 3020 562 1 599
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 199 190

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від страхових премій 3050

п Інші надходження 3095 586 2 204
В и т р ач ан н я  на оп л ату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 13 263 ) ( 18 479 )
Праці 3105 ( 62 262 ) ( 143 719 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 38 330 ) ( 33 823 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 57 889 ) ( 58 851 )

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 ( 1 394 ) ( 1 268 )
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 ( 16 668 ) ( 40 711 )
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 ( 19 827 ) ( 16 872 )п Витрачання на оплату авансів 3135 ( 313 ) ( 173 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 25 114 ) ( 27 880 )
Інші витрачання 3190 ( 3 597 ) ( 5 562 )
Ч и сти й  рух к ош тів  від о п ер а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і 3195 14 905 5 245
II. Р ух к ош тів  у р езу л ь та т і ін в ест и ц ій н о ї

Н адходж ен н я  від реал ізац ії:
— фінансових інвестицій 3200 186

необоротних активів 3205
Н адходж ен н я  від отри м ан и х:

відсотків 3215 241
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225
рч Надходження від погашення позик 3230

Інші надходження 3250 1 000
В и т р ач ан н я  на п ри дбан н я:

фінансових інвестицій 3255 ( 135 ) ( )
необоротних активів 3260 ( 3 879 ) с )

Виплати за деривативами 3270 ( ! ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) с )
Інші платежі 3290 ( і ) с 1 000 )
Ч и стий  рух к ош тів  від ін в ест и ц ій н о ї д ія л ь н ост і 3295 -3 773 186

1



Стаття К од
За звітний  

період

За аналогічний 
період попереднього  

року
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримані позики 3305 961 2 504
Інші надходження 3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( 961 ) ( 2 504 )
Сплачені дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 064 ) ( 698 )
Витрачання на сплату заборгованості з ф інансової 3365 ( 7 522 ) ( 4 652 )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -8 586 ______ -5 350______
Чистий рух коштів за звітний період !|| 3400 2 546 81
Залишок коштів на початок року 3405 3 410 3 329
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 5 956 3410_______

Н  ,  Керівник
І а д  о' Лї“!л __/>ч'у/ _->* І.галтер



л  1

Да

Додаток 6
до Переліку фінансової звітності 
за 2020 рік

а (рік, місяць, число) 
іЄДРПОУ

КОДИ
2020.12.31

Підприємство УПО Львівської області : 40108887

Звіт про власний капітал 
за 2020 рік

К одзаД К У Д  |Форма N 4 1801005 |

нц

ни

К4

Стаття Код
Зареєстро

ваний
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатков
ий

капітал

Резерв
ний

капітал

Нер
діл

при

’ЗПО-
ний
/ток

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Разом

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Залишок на початок 
року

4000 5 186 8 179 11 473 24 838

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005 0

Виправлення помилок 4010 0
Інші зміни 409 0 52 -252
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095 0 5 186 8 179 0 11 221 0 0 24 586

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 8 81 8 081

Інший сукупний дохід 
за звітний період

4110 0
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 0

Розподіл прибутку: 0
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 0

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу

4205 '0

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 0

Внески учасників: 0
Внески до капіталу 4240 0
Погашення заборгова
ності з капіталу

4245 0

Вилучення капіталу: 0
Викуп акцій (часток) 4260 0
Перепродаж викупле
них акцій (часток)

4265 0

Анулювання викупле
них акцій (часток)

4 270 0

Вилучення частіш в 
капіталі

4275 0

Інші зміни в капіталі 4290 -147 -147

Разом змін в капіталі
*

4295 0 0 -147 0 8 81 0 0 0

Залишок на кінець
430 0 0 5 1 8 6 8 032 0 19 № 0 _ 32 520

—в й £*
§
1

£ Щ Ч  \
Керівник ' •.) А  а |

/ ?
Іван ГУЛА 
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Додаток 7
до Переліку фінансової звітності 
за 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 29 листопада 2000 р. N 302 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство УПО Львівської області за

Дата /рік, місяць, число/ 

ЄДРПОУ

КОДИ
2020.12.31

40108887

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік

Форма N 5

І. Нематеріальні активи

КодзаДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік
Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна 
(переоці

нена) вартість

накопичена
амортизаці

я

первісної
(переоці

неної)
вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоці

нена)
вартість

накопичена
амортизація

первісної 
(переоці

неної) вартості

накопичено
ї

амортизації

первісна
(переоці

нена)
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 020 8 954 1 768 7 186 0
Пряна на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової власності 040 - - - - - - - - -
Авторське право та суміжні з ним права 1 — з ш — 248

060 0 0
Інші нематеріальні активи 070 21 8 21 8
Разом 080 9 256 219 28 0 0 1 768 0 37 0 0 0 7 516 256
Г удвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)
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II. Основні засоби

Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка - 

)
Вибуло за рік

Нарахован
0

амортизації 
за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
у тому числі

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

первісної
(переоці

неної)
вартості

зносу

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

первісної
(переоці

неної)
вартості

зносу

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну оренду

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 0 0

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - • - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 4 927 3 408 7 76 4 934 3 484

Машини та обладнання 130 7 206 5 849 610 148 116 620 7 668 6 353
Транспортні засоби 140 21 477 11 410 9 929 699 642 3 059 30 707 13 827

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 741 589 47 5 3 48 783 634

Тварини 160 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0

Інші основні засоби 180 928 131 38 73 1 893 130
Бібліотечні фонди 190 0 0

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 0 0

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 66 66 - - - -

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - і - - - -

Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - -  ' - -

24П _ _ _ _ _ _ ! _ - -

Інші необоротні матеріальні 
активи

250 2 148 1 103 651 98 84 363 2 701 1 382

Разом 260 37 427 22 556 11282 0 0 1023 846 4 166 0 0 0 47 686 25 876 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) {263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)
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III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код
рядка За рік На кінець року

1 І 2 3 4
Капітальне будівництво 280 7
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 10 624
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 300 651

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 28
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320

Інші 330
Разом 340 11310 0
З рядка 340 графа З
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 1 064

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код
рядка

За рік
На кінець року

довгострокові ПОТОЧНІ
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380

акції 390 1 275
облігації 400
інші 410
тт  (РЙ5Я.А + № л .  ь) Щ -------- 0-------- П75 -----5-----

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)



_______________________ _______________V . Доходи і в и т р а т и _______________________________

І І І . В  І  І

Найменування показника Код
рядка Доходи Витрати

1 ! 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 266
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460 430 450
Штрафи, пені, неустойки 470 1 7
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 
призначення 480

Інші операційні доходи і витрати 490 382 2 648
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 X
Проценти 540 X 1 064
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 241
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 108 X
і '  О Т II Г <Т ІІРА̂ЧЛПЛ'Т'ТПІТ/ О ілгттпі г»іііній нсииири і пИл аічттпз 1В 620 X 4
Інші лохпци і витрати 630 і "> 7°
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)

основної дфяльності
______________________________________ VI. Грошові кошти________________________

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

1 2 3 |
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 5 956
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 5 956
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
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Види забезпечень і резервів Код рядка
Залишок на початок 

року

Збільшення за звітний рік і

Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму 

у звітному році

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення

Залишок на 
кінець рокунараховано

(створено)
додаткові

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 7 544 7 544 0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 734 9 705 7 522 2 917

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 0

Забезпечення на виплату одноразової грошової допомоги та інших виплат і 760 9 617 9 617 0

Забезпечення на виплату вихідної допомоги 770 0

Резерв сумнівних боргів 775 0

Разом 780 734 26 866 0 24 683 0 0 2917

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби____________________________________
Паливо
Тара і тарні матеріали

Код
рядка

800

810

820
830

Балансова 
вартість на 
кінець року

2 079

621

1 347

Переоцінка за рік

збільшення 
чистої вартості 

реалізації*
уцінка

Найменування показника
Код

рядка
Всього на 

кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 
місяців

від 12 до 
18 місяців

від 18 до 36 
місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940 7 151,0 7 084,0 67

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 29

і іхшідшдш, ш:ішцтьішї тпПпптшшпаЬ -І9Щ- -4,7Відшитій ши принт-
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860

Поточні біологічні активи 870

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 801 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Незавершене виробництво 890

Готова продукція 900

Товаріи 910

Разом 920 4862 X. Нестачі і втрати від псування цінностей

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації 
переданих у переробку 
оформлених в заставу 
переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
З рядка 1200 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(921)
Найменування показника

Код
рядка

Сума

(922) 1 2 3 '

(923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
(924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
(925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980
(926) кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

к визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".



XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника
Код

рядка Сума

! і і 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 2  0 1 3

Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1220
на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 1230
на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 2013
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 2  0 1 3

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 2  0 1 3

Відображено у  складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

V Іі  *1 і*1 V 1 1 1І
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код
рядка

Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 4 203
Використано за рік - усього 1310 16 853
в тому числі на: 
будівництво об'єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 14 899
з них машини та обладнання 1313 620
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 28
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 1 275
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 1316 651

1317



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за. справедліявою вартістю

Код рядка

залишок на 
початок року ;

надійшло 
за рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати 
від змен

шення 
корис
ності

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

залишок на кінець 
року залишок на 

початок 
року

надійш
ло за рік

зміни 
вартос
ті за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року
первіс

на
вартість

накопи-“ 
чена 

аморти-
первіс

на вартість

накопи
чена

аморти
зація

первіс
на

вартість

накопи
чена 

аморти- 
__задіа_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 !

Д о в г о с т р о к о в і  б іо л о г іч н і а к т и в и

о ТОМУ ЦИГТТГ

1410 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0

продуктивна худоба 1412 0 0 0

багаторічні насадження 1413 0 0 0

1414 0 0 0

інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0

П о т о ч н і б іо л о г іч н і  а к т и в и

Ті ТПМ\/ НИПТ1"

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 ! 0

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X 0 0 0

біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 X 0 0 0

1423 X X X 0 X 0

інші поточні біологічні активи 1424 X X X 0 X 0

Р а з о м 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431)
(1432)

(1433)З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності
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XV. Фінансові реїультати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукціїта додаткових біологічних активів

-

Код
рядка

Вартість
Витрати, пов'язані 

з біологічними

Результат від первісного 
визнання

Уцінка
Виручка від Собівартість

Фінансовий результат 
(прибуток + , збиток -) від

Найменування показника первісного
визнання

перетво
реннями дохід витрати

реалізації реалізації
реалізації

первісного 
визнання та 

реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 ( ) ( ) ( )

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( ) ;

з них : 
пшениця 1511 ( ) с ) ( ) ,

соя 1512 ( ) ( ) ( )

соняшник 1513 ( ) ( > с )

ріпак 1514 ( ) ( ) ( )

цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )

картопля 1516 ( ) ( ) ( )

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )

інша продукція рослинництва________________ 1518 ( ) ( ) с )

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )

Продукція та додаткові біблогічні активи тваринництва 1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:

приріст живої маси - усього_________________ ____________________ 1530 ( ) ( ) ( )

з нього:
великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( ) ,

свиней 1532 ( ) ( ) ( )

молоко 1533 ( ) ( ) ( )
1534 -------- (■---------)-------- — С------ - і — — к—і

яйця 1535 ( ) ( ) ( і

інша продукція тваринництва________________ 1536 ( ) ( ) ( )

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )

продукція рибництва; ........„ ____________________________________ 1538 ( ) -  ( ) ( )

^ Ф '  П Ґї П  І  і і  ш _ 1539 ( ) ^ ( > ( )
----------------- ■->!'/■ —1 !.>г— ~ ----------------- — -------:— :-----------
С ільсько господ а нськя аноду кція та додаткові біологічні 1540 ( ) ( )
-------------А  Л  3 » ^ -----------1  ------------------------------------------

Іван ГУЛА 

Наталія ЛИСЯК
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I. OpranisauifiHa crpyKTypa ra oruc AiqruHocrt

Ynpae.niunir no.niqii oxopoHu y JlreiecsKifi o6.nacri (aani - YnpanniHHr)

si.qnoeiAHo Ao rrocraHoBr.r Ka6inery MiHicrpin Yxpainu siA 13 xosrH-s 2015

poKy ;g 834 <[IuraHHs SynrqionyBaHHq opranin uoniqii oxopoHl4, f,K

repuropianbHlrx opraHin Haqionanrnoi noniqii ra nirsiaallii Aesrux

repzropiaJrbHux opranin MinicrepcrBa BHyrpiutHix crpaB) e repl4ropizurnurzv

opraHoM HaqioHanrnoi noniqii, sxuir oneparl4BHo ui4nopr4KoByerbcq

,{enaprarr,reHry uoniqii oxopoHl{ (aani - fleuapravreur).
lloeHa Ha3Ba ,{enapraueHry: AEIAPTAMEHT |IOnI|{li OXOPOHI4

CropoveH a Ha3Ba: AIIO
Micue 3HaxoAxeHnr [enaPraMeHry:
Yxpaiua,01001, trl. Kuin, nyn. ManoniAeanrua, 5.

Cropovena H€BBa Ynpaeninus: VIIO nbBIBCbKOi OEIACTI.

Micqe 3HaxoAxenna YnPaeriHt{s :

Vrpaiua,79019, v. Jlrnie, nyn. Jlnluncrroro, 44.

llpunqranoM ra iAeero crBopeHHa VupanniHru e ga6esne'{eHH.a uy6niunoi

6esueru i nopr4ry, 6oporr6a si sro.ruHHicrrc Ha vricqenol,ry pinui IrIJI.f,xoM

oxopoHrr o6'exrin, uafina scix Sopt nnacHocri, oxopoHu Qisuunux oci6,

sano6iraH ;glfl, T a rrpr4rrr4HeHHf, [paBonopylueHr y l,ricqxx HeceHH t' cttyx6u.

VupanninHr y ceoifi Aisnurocri Kepyerbcf, Koncruryqieio Yxpainu,

vrixnapo4Hv1vru yroAaMr4 Ta AoroBopaMpl, 3roAa Ha o6os'qsxoeicrr qKnx HaAaHa

BepxoeHoro Paloro YrpaTnu, 3axouov Yxpainra <llpo HaqionanrHy noniqiro>,

iuuruuu 3aKoHoAaBr{HMr4 aKraMu Vxpainn, aKraMI4 llpesu4enra Vxpainu,

Ka6inery Minicrpie YrpaiHu, Minicrepcrna BHyrpiurHix cnpaB Vxpainz,

opranisaqifi no-pornoprAqr4Mu aKraMI4 Haqionanrn oi uoniqii Vxpainz .

OcnosHi 3aBAaHHq ra Blz'ilu ginlunocri VupanrinHq:
1. 3a6esueqeHHq B Me)r(ax csoix rroBHoBa)KeHb pe€uisallii ,4epxanuoi

uoriruxu y cQepi ga6egueqeHHr ny6nivnoi 6esuercu i nopr4xy,HaAaHHfl nocnyr 3

oxopoHl4 o6'exrin npaBa Aepx{aBHoi ra inulax Qopvr slacHocri.

2. 3aificHengq rexHi.rHlrx saxoAis oxopoHHofo rpl43HaqeHHq,

npoeKTyB aH:Hfl, MoHTaX, peMoHT, cnocrepexeHHf,' eKcrlnyaraqifine

o6clyronyBaHHf, rexniqnux cr4creM i saco6ie reJIe-, ei4eocnocrepexeHHt,

oxopoHHo-rro)KexHoi, uoxexuoi ra rpI4BoxHoI crarHanisaqii, rexHi'{Hufi, saxucr

inQopvraqii, pearyBaHH.rr Ha crpaqloBaHHfl, rexHi.{Hl4x mco6in oxopoHHoro
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rpl43Har{eHHt' GIS - MoHiropl4Hr pyxoMZX o6'exrin Ha ni4crani yKnaAeHr4x
loronopin.

3 ' 3aificnenHt cynpoBoA)KeHHr rpaHcnoprHr{x :aco6in, ,qo repeBo3.,rrb
He6esneqHi aaHraxi, BeJII4Kora 6apnrnux Ta BeJrr4KoBaroBHX TpaHcnoprHr{x
:aco6in y ToMy '{zcri oxopoHa eaHraxis, ix nepeBe3eHHr, nocnyrr4 : iuxacarlii,
TI4MqacoBe :6epiraHHt B€lJIroTHI4x qiHHocrefi i rporuoBr4x xourrir ra QirHunuxoci6 Ha ni4craei yKnaAeHux 4oronopin.

4. 3Aifiurennq rpoBaAXeHHr y cnpaBax npo a4uinicrparz'ni
npaBolopyrreHHr, rqo rocrfarorb Ha rpovra4crxzfi [oprAoK Ta lpoMaAobKy6esuery, 3acrocoBye a4n'rinicrparznHi crqrurenHfl Ta sa6esre.rye ix Br4KoHaHH, y
Br4naArax, lepe46arreHvx 3aKoHoM.

5. Buronannq iuruzx 3aBA Hb, ycraHoBneHr4x
VnpaiHH.

3aKOHOAaBCTBOM

3 lteroro opraHi:aqii ceoei 4irrrnocri VnpauiHH.fl :4ificuroe nocnyrr4 3
oxopoHl4, IIIO HaAaloTbct Ha 4oronipnux 3aca$ax rroprAKy, BcraHoBJreHoMy
3aKoHoraBlr4Mkr) niAsaxoHHHMIl aKTaMI4, a TaKox HopMarI4BHo [paBoBr4MrI
aKTaMH MiHicrepcrna eHyrpiruHix cnpaB vxpaiuu, opranisaqifiHo
po3noprrAr{r4Mr4 aKraMr,r I{aqi onanrnoi noni qii vr<paiHu.

yno Jlrsincrxoi o6nacti cKraAaerbc.rr s 8 ni4pos4inin, I nynxry
qenrpani3oBaHofo c[ocrepexeHHq, l2g asroNao6iris, liArorosreHrrx
npoQecifinzx ra4pin 498 .Ioroeir aTecroBaHoro cKnaAy ra 644 qoroaix
BirrHoro uafirvty.

IOpIa4zvHa ahpeca yno y Jlreiecrrifi o6nacri M. Jlrsin. BVn.
Ilznuncrxoro, 44.

MicrlesHaxoAxeHH g 6ezlataHcoBrzx @ilifi :

' flolr noniqii oxopoHlz yno y Jlreiscrxifi o6rracri M. Jlrsin. BVn.
JlunraHcrrcoro, 44;

' Ctpzficrrufi MPB yfIO y Jlrnincrrifi o6nacri - la. Ctpuir,nyn. Illen ueuxa,44;
' Epo4iacsrcuir MPB yno y Jlrnincmifi o6nacri - vr. Epo4u, Byn. Mafi4aH
Cno6oAz,70a;

' Cav6ipcrr<e MPB yno y Jlrnincrrifi o6nacri - u. Cavr6ip, Byr. Cre6auzxa,
l2a:

' [poro6aqrrczfi PB yflo y JlrniscrKifi o6nacri M. [poro6uv, Byn..
T.lllee.reurca, l6a;
' 9epnouorpaAcbKe MB yllo y rrnincrnifi o6.rracri - u. rlepnoHorpaA, Byn.
Lllenvenra, 5;
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. TpycraBerlbKe MB ylIO y Jlreiecrrifi o6nacri M. Tpycxaneqr, Byn.

I7uceYrca,2;

r Pora noniqii oxopoHrl ylIO y Jlreincrxift o6nacri M. Jlrnin, ByJI.

Jluuuscrroro, 44;
r UTO yno y Jlrnincrrifi o6nacri - vr. Jlrnin, nyn. Jluunncrroro, 44.

YupanniuHr Mae 11 BJracHr4x npuuiqeHb rlnoulerc 745Q,0 vt.KB. ra 13

opeHAoBaHr4x upnvrirqeHr rrnoruerc I109,5 M. KB. Taxox nonoAie npaBoM

KoplrcryBaHHq 13 3eMeJrbHr{lrra AilsHKaMIl rInoIJIeIo 1,3462ra. OAna 3eMeJIbHa

.uinqHKa nnoulelo 61,0 M. KB. (vr. Honornopiecrx) HaAaHa sriAHo AofoBopy

opeHAI4.

V csoifi nrapo6Hrauifi girnrnocri YupasrinHs Bt4Kopl4croBye 128 oAuszqr

aBrorpaHcnopry.

OcHoeHi BrrArI rlocJryr' qICi HaAaBarrcq y 2020 poui:

1. OxoPona o6'exrin;

2. Oxopona naHraxin;

3. Inr<acaIli.s ra cynpoBoAxeHHf, fpoluoBltx xourrie;

4. llepeeeseHHq, Tr4MqacoBe :6epirannt BaJIIorHux qiusocteil;

5. 3a6esue.{eHHr oco6ncroi 6esreru sisnuurax oci6;

6. llpoexryeaHlfl, MoHTa)K, peMoHT, eKcrlnyaraqiftne o6cnyronyBaHHt

rexHi.rHlax c[creM, TpI'IBoxHoi czrualisaqii;

7. PearynauHr rpyn 3arpr4MaHHr Ha c[paqIOBaHHs, rexsiqunx saco6is

oxopoHHofo rIpI43HaqeHHt.

II. Pesy.nbrar AiqrrHocri

Cranou Ha 01.01.2021 yIIO y Jlreincurcifi o6.nacri oxopoHnrrocn 3a

oKpeMorc Qisz.troro aApecorc :

- 10774 o6'exrin. ruo Ha 575 oa. 6i.nrure IIoKzt3HLIKa 12 wic.s]lis 2019

poKy;

- 16076 upnnriqenr s M(DO, ulo sa 751 ot. 6i.nurue rloKa3Huxa 12

lricqqis 2019 PoKY.

Oxoponnrocq:
- Qiru.urorc oxoponoro 168 o6teKrie' 3 HI4x:

. uo.niqeficuttnvrn 53 (+11 oA. a6o +20r75oh Ao rIoKa3HHKa

01.01 .2020),
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' nocraMl4 BoeHi3oBaHoi oxopoHn 98 (6es sNaiH Ao rroKzl3Hr{Ka
01.01 .2020),

. niAp :4inaun s QisuvHoi 6esnercr{ _ 17 (_2 oA. a6o -10,5 Vo rcrroKa3HkrKa 01.01 .2020)
- 3a Ao[oMororo TexHiqnux gaco6ie oxoponr{ - 10774 o6,ercrin, sflKKIX

o eiAorcpeMrreHrrx npunairqenr 10634 (+723 oA. a6o +6,g0A AonoKa3Hr4Ka 0 1.01 .2020);
o cr{creM TprrBoxnoi curHa.risa\il 6469 (+139 o4. a6o +2,l5yo lorroKa3HHKa 0 I .0 | .2020).

ilporarola 12 wicsuin 2020 poxy npnfiHnro nil oxopoHy l736o6.ercrie.oxpiu Ilboro, yKrIaAeHo 1391 ao o"opiB Ha oxopoHy trpr{Mi'1enr s M.uo
(za 12 rraicxqin 2019 p. _ 1 464yrosu).

IJenrpo^'r rexniqnoi oxopo'z rgificnroerbcfl c',oc epe]r(eHHfl 3a r09pyxoM^ Mu o'',€rcranau (6er gnin Ao noKa3Hzxa 0 1 .0r.2020poxy):

' HapflAaraz fP ni4pos4inin vllo Jlrniecrxoi o6nacri azxopzcroByerbc,
35 npzcrpoin,

- Ha clyx6onzx aBToMo6insx BcraHoBJIeHo I I oa.- Ha anrovooiJrrx Kper,rHo - cfinaHcOBrrx ycraH on _ 21 npzcrpoie,- Ha npr4BarHax aBToMo6insx- 42 on.

cranoru Ha 3l'12'2020 niAposAira.ar no.rriqii oxopoHr{ o6.nacrioxopoHflJrocfl 652 xpe4I{THo - QiuaucoBrx ycraHoB, rrlo Ha 6 or. 6in'ue uix Ha01.01 .2020:

- 6anxis - 2 ol. (pineHr rroK€l3Hr4Ka 01.01 .2020),
- Qirifi - 9 oa. (+6 ao 01.01 .2020),
- niaAineu;_240 (_10 Ao 01.t0.2020),
- nynxrin o6uiny BaJrror - 1gg oa. (+7 ro 01 .0r.2020),- 6aHr<olaaris _ 173 on. (_5 Ao 01.01 .2020),
- [porpaMHo-TexHi.rHzx r<orranrexcin cauoo6cryfoByBaHn.a _ 30 0A.(+8 ao 01.01 .2020).

vci ycraHoBr{ 6anrcin, qo oxopoHrrorbcr (li:r,rvHoro oxopoHoro ynoo6nacri o6'na4HaHi ni4eocnocrepe)r(eHH M Ta Ha Hvx Bcra'oBrreHo cr{creM'
'pr{Bo}KHOro 

BrrKJrr{r(y HaprAin rpyn pearyBaHHx nodqii oxoponz.
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orpivr rlbofo, nia oxopoHoro no.riqii oxopoHlr craHoM Ha 01.01 .202I

nepe6Yaa.no:

- laysein ra KynbroBl4x cropyA 120 OA. (+15 Ao IIoKa3HnKa

01.01 .2020),

- upravriqeHb Anr e6epiraHnr s6poi ra 6oeupunacis - 78

rroK€I3HI4Ka 01 .0 | .2020),

oa. (-9 ao

IIOKA3HI4KA- npvrr,riqeHb HapKoTrIr{HI{X

01.01 .2020),

peqoBI{H - 125 oa. (+24 ao

- aBro3arrpaBHux cranqifi -205 oA.(+8 Ao rIoKa3HrIKa 01.01 .2020),

- eHeprerl4r{Hqx xorunasifi 160 oA. (+148 Ao II9K€BHI4Ka

01.01 .2Q20),

- o6'ercris AK "Vrpo6opoHnpou" 3 OA. (pineur IIoKa3HI4Ka

01.01 .2020),

- o6,exris eoAonocrar{aHHr - 33 oa. (pineHu rIoKa3HI4Ka 01. 10.2020),

- HaBqarrbHr4x sarraAis - 105 oA. (+7 Ao noKa3HHKa 01.01 ,2020),

y11O ga6egne.ry€Tbcfl oxopoHa 390 o6'eKrie (+2 Ao rIoKa3HI4Ka

01.01 .2020), sri li4lrrarorr o6os'ssronifi oxopoui noniqiero oxopoHl4 a6o

6},0oh o6'e6rie 4o ycix po3raruoBaH;zx Ha repl4ropil o6nacri'

3 Meroro sa6esne.reHH{ rrpaBonoptAKy Ha ByrI4IIqX, [O[epeAx(eHHf,

Bqr{HeHHr npaBonopyrreHb Ta sro.IuHie, po3KpI{TTfl SJIo'IuHis IIO (faptqux

cni,'ax) Ha 737 oxopoHroBaHr{x uo.niqiero oxopoHl{ O6tercrax posn'riuleni

crrcreMrr repvrinonoro Br{KrrrrKy rroJriqii (+3 oA. Ao rroKuI3HI4Ka 01.0I.2020) m

crircepu ,,Tepuiuonnfi BI,IKJII4K uoliUii". Brcasaui cucmeMu Oatomu 3Mozy

epouadnuau, e pasi cKo€HHf npomunpalHux diil, uezailuo suwtuKamu uapad

nonit4ii.

Crauou ua 0L01.2021 SynxqioHyBano 35 Hapagie rpyn pearyBaHHflr Y

r.rr. ro Nl. Jlrsosy - 14 fP. ll{osvrinu Ha cny}K6y 3acrynae y qilolo6oBoMy

pexuui - 30, y nivnufi qac - 5 napa4iB pearyBaHHfl'

Hapr4n rpyr peafyBaHHq uiApos4i.rrie uo.rriqii oxopoHll oonacri

nporrfoM 12 nricsqi s 2020 poKy :Aifiqrun w 73 ruc, 667 3,u{s1in, y r''r':

- Ha crpaqroBaHHfl sacooin OIIC - 10 ruc. 511 nuiisqin, y r.q' Ha

clpaqloBalHfl. cI,IcreM rpl4Box{Hoi cursalisallii - 7 TvIa' 35I, 3arpuMaHo 887

npaBonopyruHurin),
- 3a rroBiAoMJreHHqMn repr.rropiaJrbHl{x opraHin no"rriuii, ulo HaAifiIxnl4

cneqlisiero uL02,,- 4190 sHisAr Ha Micrlq Brrr4HeHHr nporI4rIpaBHlIX Aiir

(sarpurvrano 149 oci6 no ni4ospi y cKoeHHi npanouopyueHHf,), y ron'ry ql4cni 3a
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iuururuH noniAou'neHHflMIt (nvuueue [paBonopy[reHH.{ 3HaxoArrbcf, rro3aMe)KaMu rounereHrlii noniqii oxopoHrr (no6yroni xon6rixrr,r, rporuonipo3paxyHKr4 Ha topriee*Hzx royKax i rpaHcnopri a60 .sxi norpe6yro*rpr4BulJroro qacy ptrx nupiuteHH.a rrrraHH, ni4nori4Ho).

[oxia siA pearisaqii rocnyr oxopoHr4 yllo y -IlreincrKifi o6nacri 3a2020 pirc cranoBr4rb 322g0514 rrrc. rpH.

B pospisi nz4in oxopoHz eanonufi Aoxir BrrrrrflraeHacrynHLrM rrr4HoM:

TexHi.rna oxopoua _ 173 g26rl Trrc. rpH.. [I]O o6,exru _ g2 936,g rrzc. rpH.;
. |IUO KBaprzpu _ 61 275,4 ruc.rpH.;
o OIIC _ 17 697,1 ruc. rpH.;
o Monrax _ l1 916,g rzc. rpH.
@irHqna oxopoHa _ l4g g7g13 Trrc. rpH.o lloniqiq It@y _ 3 639,5 rr4c. rpH.;
o BoesisosaHa K(Dy _ 6 397,3 rr4c. rpH.;o llonir{eficrra oxopoHa o6'ercris - 40 455,6 ruc.rpH.;o BoenisoeaHa oxopoHa o6,exris _ 64 966,4 ruc.rpH.;o @isz.rua 6esnex a _ 33 520,5 Tzc. rpH.

Banonzfi Aoxi4 (s [AB) sa 12 ilricqqis 2020p.y nopienanui 4o 12 vricnqin2019p. s6imrrrvncfr Ha +33.44013 rr4c. rpH. a6o *ll,6oh i craHoBr4r r 322.g0514rr'c. rpH. (Aoeiqrcoeo: B[ za 12 vricnqin 20r9p, y nopinH.aHHi 4o 12 naicaqin2018p. s6inrnrzscr Ha +53.41g,3rr40. rpH. a6o +23,7oh).

HapaxyBaHH' rua +l0r0o/o a6o ua +13.53g.7
Tr4C. fpH.

Tr4C. rpH.
riapaxyBaHHr Ha +l2r9oA a6o ua +19.901.6

B pospisi ezAin oxopoHLr upzpicr B[ sa 2020pir no4aHo Hz)r{qe:

o QisnvHa oxopoHa +I353g,7 tnc.rpH.,
- noniqis KOV _ +Ig2S,7 rac. rpH., 3pocraHH, BA y 2 pasu,- BoeHisoeaHa K(Dy - +5g5,2 Tlrc. rpH., +IO,7yo,- noriqis OHf - +1076,1 rac. rpH., +2,7oA,
- BoeHi:osaHa OHf - +l 1 307,,5 Tzc. rpH., +2I,lo 

,- (ri:6e3rrera - -1255,g Tuc. rpH., + 96,4%0,
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o TexHiqHa oxopoHa +19901,6 ruc' rFH',

- o6'errra IIIIC +7704,6 rllc' rpH', +10'2oA'

- KBaprvpr4 +6932,9 rl4c' rpH', 12,80 ,

- OIIC +4203,9 ruc. rPH', +31,20 ,

- MoHra)K +7060,2 TrIc' fPH'' +9,8o '

3 nouarxy 2020poKy yKrIaAeHo HoBI4x 4oronopiB Ha cyMy 5790,3 rI,Ic' IpH'

(5060 yfoA 6es NloHraxy), qo cKJIaAae 1,8%o 3afanbHofo HapaxoBaHofo BaJIOBofo

AoxoAy. 3orpeua, no Qi:ra.nifi oxoponi yrna4eno 71 yloAy (+4108,5 ruc' rpu'),

no rexHi.trifi cnyN6i - 4989 yroA (+1681,8 ruc. rpH')' PisHlaqq rvrix yr<laAeHI'IMI4

ra posipn aHvrrrrvr AorOBopaMI4 Ha llocnyrl4 oxopoHl4 no VIIO Jlreiecrxoi o6nacri

rro3lrrrrBH a I cKrra&ae opieHroeHo *3 104,6 rl4c. rpH. (+1663 yro4Ia)'

Ilopr4 3 IIHM, IlpoBoAl,lnacb aKrI4BHa po6ora qoAo IlepeyKnaAaHHfl Aircqux

4oroeopin 3a penra6enbHl4Mll rlinan'rn. [oxi4 eil repeyKnaAeHHq 4irourax

4oronopie sa 12 nricqqie 2020 poKy craHoBllrs 2719,3 rLIc. rpH'' B r't{' Si:r'r'rua

oxopoHa +2024,2 rlrc. fpH. (114 yroa), Itr-{c - o6',erru +613,4 rllc' rpH'

(6g71 yroAa), uafino QisrauHrax oci6 +8I,7 ruc. fpH. (1523 yro4r'r)' 3aralon't

npupicr rexni.rHoi oxoponra ri4 nepeyKnaAeHHs yfoA sa penra6eJIbHI4MI4 Uinauu

cKrraB 695 J rr4c. fpH. a6o 25,60/o. siAnosiAno, sianunoi oxopo ruu - 7 4,4o/o',

Illoao Arauauixu qiH, ro y 2020 potli cepe4m saxu4qHa uina Ha nocnyll4

oxopoHr4 no vllo Jlreincrxoi o6nacri rpocna y nopinuanni Ao fpyAHfl 2019 poKy

no ecix BLIAax SiszunoT oxoPoHI4:

o roriqeficrra oxopoHaKOy - 152,78 rpH./ro4. (+29,7I fPH', +24,Io )

o BoenisosaHa oxopoHa K(Dy - 107,85 rpn./ro4. (+23,34 fPH', +27,60 )

. roriqeficrxa oxopoHa o6'errin 165,85 rpn./ro4. (+28'83 fPH',

+2I,}oh)
o Bo€HisosaHa oxopoHa o6'eruis 104,75 rpn./ro4. (+19,66 rPH',

+23,Loh).

III. Jlirceilnicrs ra so6oe'q3asHq

Axrzeu yno JlrsiecrKoi o6nacri craHoM Ha 3I.I2'2020p' sriAHo ol
<<Balanc>>, aeiry IIpo $iHancoei perynrTaTvr XapaKTepl43yloTbcf, HacTyrIHI4MI4

UOKA3HI4KAMU:

1. HelaarePianlHi

poKy sa 1777,00 ruc. rPH.

aKrvBvr - 7260,00 ruc' rpu. (:u-eHIrIeHHt nportroM

a6o sa l9o/o za paxyHoK 3MeHIUeHHS HOpVIarueuoi
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rpolroBoi oqinrz 3eMeJIbHzx 4ilauoK, tr{o 3HaxoArrbc.rr B KopkrcryBanHi viloJlreincrKoi o6lacri);
2' ocHoeHi saco6n - 21810,00 rr4c. rpH. (s6inrureHHr rporrroM poKy Ha6939,00 ruc. rpH., a6o Ha 46,7yo 3a paxyHorc 

"nwi""'u"rorouHcnopry,uo4epnisaqii o6la4HaHHt, ,.Io :a4iroerr efl, npv opraHi:aqii rexHi.rHoi oxoponz,npz46aHns Hosoi xoun,rorepnoi rexHixrz);
3' 3anacn 4962,00 rr4c. rpH.. (:ueurueHHr rpor{roM poKy Ha305'00 Tr4c' rpH.. a6o Ha s,9%o 3a pu^y"on Br4KoprrcraHHr y nnpo6uuuiitAi.snrHocri paHirue npng6 anux TMID;
4. [e6iropcrxa :a6opronanicrr 3a na4aui [ocnyrr4 oxopoHLr7084,00 rr4c. rpH. (s6in'ueHHr npor.rrroM poKy Ha 1467,00 rac. rpu. a6o Ha26'1yo 3a paxyHoK 3pocraHH'[ BaJIoBoro AoxoAy ra s6irrueHH.{ e fioro cxnaAir{acTKI4 KoHTparentin, xKi sa yMoBaMI4 AoroBopy s4ificHroror' orrJrary sa Ha4aHinocJryrur oxopoHkr B HacryrrHovy uicxqi);
5. fpolroni Korrrra ra ix exsieareHra 5956,00 rr4c. rpH. (na2546,00 rzc. rpH. a6o ua 74,7yo 6i*'re, niN Ha fioqaro* poKy 3a paxyHoKnpra6yrroeoi sinaucono-rocnoAapcrxoi 4ia*Hocri ra eKoHoMHoro Br4rpaq aHHflxorurin);

6' Inuri o6oporni aKrr4Br4 rr74,00 Tr4c. rpH. (a6inrrueHn.a Ha221'0 rl4c' rpH' a6o na 23,2y0 3a paxyHox s6irru,eHHr nAB r crrra4i orpzMaHr4xasaHcis 3a nocJryrz oxoponra).
3o6os'qsaHH.f, yno Jlrnincrroi o6nacri na

cKJIaIaJrITCb 3:
lary Earrancy 31.12.2020p.

|' lonrocrpoxosi go6os'.ssaHH.f, 2gr7,00 ruc. rpH. (:6i*rueHnxnportroM poKy na 2183,00r2c.1pH. 3a paxyHox yKJIaAeHH, HoBr4x rlisuHroeux
4oronopiB Ha rpkrA aHHfl aBrorpaHcnopry);

2' lloro'I'a KpeA''Topcxa sa6opronaHicrb 3a roBapu, po6oru, rocJryrrl- 495,00 ruc. rpH. (s6im'reHHr nporrroM poKy Ha 106,00 rr4c. rpH. a6o ua27,2%);

3. Kpegzropcrxa sa6oprona'icrr 3a po3paxyHKaMr. s 6ro4Nerou5159,00 rr4c. rpH. (s6iDrueHHr nporrroM poKy na 479,00rr{c. rpH., a6o na r0,2yo3a paxyHol( HapaxyBaHn'a go6os'ssaHnr fio noAarKy Ha npu6yrox:a ni4cy^aKaMr4IVrnapra ry 2020 poKy);
4' lloro'IHa :a6oproeaHicrr 3a oAepxaHrrMr4 aBaHcaMu 3a nocnyrrdoxopoHl, - 7046 rl.c' lpH. (s6imruer{H,l rporrroM poKy ua 1327,0r2c. rp}r. a6o ua23 

'2 
oA 3a paxyHoK 3pocrauH-tl Baprocri nocryr ra rinrxocri r<oHtpareHrin);5. lloro.rHi sa6esne.reHH.fl 1402,0 rLrc. rpH. _ 3afir4rroK pe3epByni4nycron y posuipi HeBr/rKopt4craHr4x ni4nycror< ftepcoHan y za 2020 pix;
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6. Inuri uoro.rHi go6os'qgaHHr - 249,0 rLIc. rpH. (sueurueuHf, npor{roM

poKy na 836,0 rr4c. rpH. 3a paxyHoK rroralueHH{ KpeAl,lropcrroi :a6oproeanocri

3a orpkIMaHi TMI{).
3a AorroMororc Buule HaBeAeHprx norasuuxin arrzeie ra go6oe'sgaHl

npoBoAr4rbcq aHuuris oqiHrz Qinanconoro craHy YnpanninH.s norillii oxoponra y

Jlreiecrrifi o6nacri utlsxou po3paxyHKy noK€BHI'rris rixsiAnocri.

CraHo1a na 3 1.12.2020p. xoeQiuieHr 3arilIbHoi nixeiasocri (xoe$iqienr

norpurra), srcufi xapaKTeprsye sAarnicrr ui4npuenrcrBa sa6egneqnu'I cnoi

KoporKocrpoxoni go6os'sgaHnr o6oporHI4MLI KoITITaMI{ craHoBLITr: Ksn:1,35.

I_{efi noxa3Hr,rK rrepeBzu{ye 1 ra [o3I4TI4BHo xapaKTepl43y€ Aisnrnicrb, or]I(e

ni4upzeryrcrBo eoroAie 3HaqHr4M o6csrou eimHI,Ix pecypcin, mi c$opMoeaHi g

BJTaOHUX AX{epeJI.

llporrrou poKy roesiqienr 3ar€ulbHoi nirni4nocri s6irrrlul{Bcf, na 0,33.

KoeQiqienr a6colrorsoi rixsiAHocri rIoKa3HLIK, xrcuit ni4o6paxae

uoxlunicrr ui4npueMcrBa rroracr4Trr uoro.{Hi go6os'qgaHH.[ 3a paxyHoK BJIacHI4x

rporuoBr4x xourrie. 3Ha.reHHr xoeQiqienra, BBa)Kaerbc{ Aocratuirra, tKlrlo BoHo

nepeBqrqye 0,2. Crasou na 31 .I2.2020p. roe$iqieur a6colrorsoi nixeiruIocri s

vnpauiHni uoliuii oxoponu y Jlrnincmifi o6nacri craHoBl{rs 0,42 i noszuasHo

xapaKrepu3ye fioro $iuancoeafi craH. flporrrov poKy 3HaqeHHs rcoeQiqienra

a6colroruoi nixsilHocri 3pocno z 0,22 go 0,42, tuo BKa3ye Ha A4Harvrixy po3BI4rKy

ni4npuervrcrBa.

IV. Erco.rroriqni acrIeKTH

llporrrou 2020p. AiqmHicrr YIIO Jlrsincrxoi o6nacri uo sa6e3neqeHHro

oxopoHr,r vairua ycix Sop* BJracHocri npoeo4r4lracb 3 ypaxyBaHH-[M BI'lMor

cyuacuocri ro vriniMisarlii HerarrlBHoro BrnI4By uapo6nuvux npoqecin Ha

HaBKonrrrxHe cepeAoBtrrqe ra HeAonyrleHHf, noripureHHt eKoJloriqnoi craryaqii n

perioHi.

3 qiero Meroro 6yno Bxr4ro saxo4in rlo 3MeHIueHHro ra paqloHanbHoMy

crro)Kr4BaHHro pecypcin, rri Br4Kopl{croByrorbct B rlpoqeci HaAanu-s oxopoHHI'IX

nocnyf.
3oxpevra rporrroM 2020poxy ylIO Jlrsincrxoi o6nacri Anq uorpe6 ryyn

pearyBaHHq, oyrpoBoAy, AocraBKH napa4in Ao Nricrl.s cnyx6n 6yno upra46ano 19

HoBr4x asroNao6iris, rlo siAnoeiAarorb cyrracHoMy eroloriqHoMy craHAapry, f.rcuit'

peryJlloe nvicr uxiAnlaszx peqoBuH y BI4xnoIIHI'IX ra3ax (enpo5).

Kpiu roro HopMH crroxrr,rBaHH.r r€ulbHoro Ha 100 xu npo6iry y BKa3aHI4x

asro1ao6inin cyrreso Huxqi, nix y sacrapinr4x MoAeteit, r^rci BI4KopI,lcroByBaJII'Icb

e V11O Jlrsinc511oi o6nacri panirue, ulo rIo3I,ITI4BHo BnnI4HyJIo Ha 3MeHIxeHHt
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BLIKopI4craHH'' 6enszHy Ta ni4noni4Ho xi"rrrric* ruxi4rznzx nzxz4in B

ilT::*::^t1:i-l^^ p.oui : Meroro.3MeHrrreHHq Herarr4BHoro BnIrr4By HaHaBK.JII4ITIH. cepeAoBrlrqe 3 anrouo6ili y|Io o6na4naHo ;#;;;;o6la4nanHflM Ta [epeBeAeHO Ha cfro)Kr4BaH Hfl ra3y.3 qiero Meroro B'rrpaqeH o 62,grl4c' rpH' Bcroro n vrlo JlrsincrKoi l6lacri eKcrrJryary€rbc.s 15 asro^ao6iniso6la4Hanzx raso6aroHHr4M o6naA'anH.sla. 
-----J-'reLDv'\

B peaylrrari axzrl4x 3axo4in xinrxicrr cnoxLrrofo 6enszHy y 2020por\i3MeHrrrr4lrocb Ha 55,0 rzc. rrirpin a6o ua l6,4yo.
3 Meroro cKopoqeHHr croxzBaHH, eJreKrpoeneprii y 2020 poqi BnpziniqeHHtx yrlo ra ni4po:airis npoBoAr4nocb BcraHoBJreHHr eHeproorq arHuxocsirrlosaibHl'Ix npzrra4in. B peayrrmari qax ra iHruux saxo4in BurparLr HaeneKrpoeuepriro y 2020 poqi B yllo -flrsiscrxoi o6nacri cKoporr4Jrzcb Ha250,5 rr{c. rpH.

Tarox rpoBoAlznacb pos'xcHroB€urbHa po6ora 3 nepcoH€uroM uoniqiioxopoHl' Jlrniscrxoi o6nacri s 
^aeroro 

paqioH€rJrbHoro Br4Kopr4cr aHHfl BoAkr ra3MeHIueHu'a uo6yroBl4x ni4xo4ia. B pe:y*rari xin*icrr no6yto""x ni4xo4in y2020 poqi cr<opor'Jracb 
'a r,lroH (nnrparz sa sneis crrairr.f, na9,5rzc. rpH., nixy 2019 poqi).

V. Coqia.nuHi acrreKTn ra KaApoea noriruKa

Lllratna 'Izcem'icrr npaqienzxir vnpanninnx uoniqii oxopoHr4 yJlreiecrrifi o6racti craHovr na 01 .01.2021 poxy craHoBr4rr 131 7,5 o',y roMy'Izcni - 576 o7' arecroBaHnx cninpo6irHraxie n 74r,5 oA. ni.nruoHafiMaHoronepcoHarly' IrlratHa qr4ceJrbnic* npaqinHzxin nporrroM po*y 3pocJra Ha 0,5 o4.(noniqeficbKl4x MeHIrre Ha 1l o4., quninbHr{x npaqirHzriis 6inrrue Ha I1,5 o4.).cnzcxona 'IZCearHicrb cKJIaJIa 1142 cninpo6irHuxa, rlo Ha 72 ol.6in'ue ynopinnxHni .qo 01.0r.2020p. (norriqefir"n"* 6in'ue Ha g oA., quni*nzxnpaqinnzrcis 6imme na 3 o4.).
y BLIIqux npoQecifiHzx rrarl'rqax lenaprarraeHry noniqii oxopoHr{npofirulz nepeui4roroBKy ra ni4nzrqeHH.rr rcraai@ixa ii 14g upaqinHzxis noriqiioxopoH?r Jlrninrqznz.
llpone4eno 81 :an flTTr' g TaKTI4rrHoi ni4roroBKLr 3 npaqinnzKaMrr noniqiipisHzx rareropifi, y xogi tKrrx npofirunrz HaBqaHHr r535 cninpo6irHzr<in, y r.u.noaiqii oxopoHrr o6'exrin 6g0, noliqeficbKrlx fpyn peafyBaHH' g12,

npaqinnzxin SisuvHoi 6eguexu_ 43.
llpourona poKy Burpar{eHo rporxoBux xourriB Ha HaBq aH4s.ra ni4nz'1eHH,rnarri0iraqii npaqisHlaxis vnpanrrinH.r noniqii oropo"" ;;;trxifi o6racri scyrr,ri 1 .444,0 rr{c. lpH.
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Ans sauo6irannq eunaArcis rpaBMarl{3My Ao npaqinuuris cucreMarl4.lHo

AoBoA.rrrbcf, ftvronipni HacdArcrz urxiAlznux Qarropin uenzpo6ul4r{oro

TpaBMaTr43My, 3oKperr,ra IO6yTOBOTO Ta CIOpTI{BHOIO TpaBMaTLI3My, BIIJIVB flKIdx

3arpoxye :4opon'ro, xHTTro a6o trpalle3AarHocri JIIoAI{HI4. flpono4urrca

pos'rcHroB€urbHa po6ora s upaqinHI4KaMI,I uloAo 6esnexu xurreAisJlbHocrl AJIfl

SopuynaHHfl y JIrcAI4HLI nparHeHH.fl Ao 3AopoBoro cuoco6y )KI4Trt.

B Yupaaninui uoniqii oxopoHr4 y Jlrsiscrrifi o6nacri cl4creMarl4tlHo

gAificHroe6cq uoniropraHr Aorpr4MaHHt 3aKoHoAaBcrBa IrIoAo xoHQnirry

inrepecin 3 Meroro sauo6iraHHfl rxKoAz.) flKa Moxe 6yru sanoAiqHa piureHnflMvI)

npufiu;1ruMr{ B yMoBax ronQnirrin inrepecin, a6o gir^tvru, BaII'IHeHI4MI'I B TaKI4x

yMoBax.

Ha BlrKoHaHHf, Anruropyuqifinoi nporpaMl4 B ylIO a,4ificuroeruc-r

nocrifinrafi KoHTponb 3a po3rnf,AoM 3BepHeHb, IIIo HaAXoAqrb rIoIrrroBI4M,

releQonur4M Ta eneKTpoHHr4Mr,r Bvr1av.u:n'l:xy uloAo nopylxeHr uoniqeficbKl'IMl4

aHTrrKopynrlifinoro 3aKoHoAaBcrBa, y roMy .rracri asouirunvMl4 3BepHeHH.qNau i

3BepHeHHqN,Iu eiA npaqienzr<is uoriqii.
KepiennqrBoM VnpanniHHa noniuii oxopoH14 y JIreiecrKifi o6nacri

Bxr4Balorbc.[ 3axoAI,I qoAo rlpo3opofo 4o6opy ra rlpocyBaHHt Iro cnyN6i

noniueficbKlrx, o6'errrasHoro oqiuronauur upo$ecifiHoro piena i oco6ucrrzx

qrocrefi KoxHoro uoniqeficbKoro, eiAuosiAHocri ix rocaA, BI43Har{eHHt

lepcneKTr4Brr cnylx6osoro Br4Kopr4craHHfl. B opraHax noniqii, a raKox npoBeAeHHt

arecrauifi. 3 uiero Meroro HaKa3aMH ruO eia 02,03.2016 J\b 30 ra ylIO

Jlrsincxoi o6lacri sia 11.12.2019 J\b 39 crnopeHo arecraqifiny i uoliqeficbKy

xorr,ricii eiAuosiAHo, a raKox 3arBepAxeHo ik repcoHuulruuir' cKnaA. BxasaHi

rouicii airorr Ha uocrifinifi ocHosi ra y niAuosiAHocri Ao truHHoro

3aKOHOnaBCTBa.

Bxrearorrcs 3axoAl4 IUoAo HeAoryqeHHt xouQnirry iHrepecin,

roB'q3aHoro gi cnilrsoro po6ororo 6rusml4x oci6. llpn nprasHa'IeHHi na 6ylr-ffii
nocaAlr B nigpos4inax ylIO Jlreiscrxoi o6nacri ronepeAHbo rlpoBo.{I4rbct

uepeeipr<a qoAo HeAorryqeHH.rr xouSnixrin iHrepecin, uon'l3aHoro si cuirrHorc

po6ororo 6rzsrxux oci6.
y 2020 poqi upaqieHurz ylIO Jlrniscrroi o6nacri Ao ei.qnoniAallsocri

ropynqifiHr4x rrpaBonopyuesr a6o npaBonopylrleHb, ttos'sgauux 3 Kopynrliero ne

rrplrrf,ryB€uI14Cb.

3 uerorc uorepeAxeHHq rcopyuqifiHr{x rpaBorlopyrrreHb ra rlpaBorlopyrleHb,

noe'q3aHr4x 3 Kopynqiero i npaxonyrcrrl4 pe3yJlbrarv oqinrH ropynqifinux pusuxin

s Ai.s6Hocri opranis ra uigpos4inis HallioHalruoi uoniqii, e YIIO Jlrsincrxoi

o6rracri Bxlrro saxoAie rqoAo rrocI4JIeHHs KoHTponrc 3a BI4KopzcraHHA
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AEPXABHO.O MAilIHA, 
'KC 

3HAXOAI'T'C' B PO3NOP.AXCHHi, BI'KOPI4CTAHH'IM
AepxaBHux rolmis, clyx6onoi in@opuaqii 3 Meroro HeAorr rIeHH, He3aKoHHoropo3roroltreHHfl a6o iT BI{KopI{craHHfl n inruufi cnoci6 oco6oro y cnoix iurepecax.lIiA qac npoBeAeHH'tI npoqeAyp 3aKyniee* ga6esne.{yerbcr ix ni4xpzricrr,3Mar€lJlbHicrr vrix yqacHI4KaMI4 npol{eAyp, AorpuMaHH.rr rrpkrHrlkrnin cnpane4rzaoiKoHKypeHqii' a raKox eQexrzaHe BI.KopzcraHHr xoruris. vrua4eHi 4oronopr4 npoearyninni' uo rpoBoA'flrbct yno Jlrsiscrxoi o6nacri, orrpkrJrroAHrororbc, HaoQiqifinolay ne6-cafiri.

r4Hr rpoMa.(crxoi AyMKr4 ra iHsopuaqii,
epexi qoAo nr.rraHb aHrLrKopynqifiHoi
cni4vzrz npo BrrLrHeHH, npaqinnzKaMr{

rrvJrrr{l I LLPu Ll,lrPatsHl4x AltHb.

VI. Pugnrcu

y 2020 poqi nonirzxa Vnpanninn.s norirlii oxopoHz y -Ilrnincrxifi o6racriro opraHisaqii QiHaHcoaofo-rocfio4apcrxoi 4i.u*rocri 6ygynatacs isBpaxyBaHHtM olepaqifiHnx Ta @iHauconzx pusurcin, .flxi Br4HLrKJrrr qu MorJrr4BZHr4KHyrr4 rporrroM Ssirnoro nepio.4y, a60 B Vafi6yruronry. foronuuuplI3I{KoM' IrIo HerarzBHo BIIJIZHyB na 4ixlrrricrr ni4npzeMcrBa, 6ylanaH4euixcovlD-19, ra 3arrpoBaAxenHi y :n'xsxy 3 rIr4M KapaHrrrHi saxo4z. Bi4noni4Ho,3HaqHa qacrkrHa ropfoB'rx TOqoK, o0icin, :axra4in fpoMaA.bKofo xapqyBaHH'rpunatmft 
'ac He npaqloB€lJlLt' BeJII4K xirrrxicrr npr4BarHr4x ui4nprzenrqin TaM€uII4x ni4npzenacrB noHecnz s6ztKr,r, orxe euyureui lytmcKoporryBaru roproniRloqi' gnilrHzru opeH4onaHi npulrirqe'n.a, a) qacoM, i ssarani ilpkrnuH,rrLrni4npzeuH,rubKy gi.arrrHict. Hane4eni Saxrra crrpr4,.uHnrrr4 3MeHrrreHH, xinrxocri3aMoBHt4Kin oxoponHl4x nocrlyr( B nepuy qepfy texHi.rHoi oxopon u) m sMycurrurepinuzqreo vrlo B)KI{rH scix Naox 

'rnBr4x 
saxogin no s6epexeHHro rrieHrc*oi6asu ra HeAouyqeHHro 3MeHrrreHHr HapaxoBaHoro B€rJroBoro AoxoAy.3 qielo MeroK) 3acrocoByB€ulacb rHyqKa qiHona nonirzra, ni4repuiHyaaHH.ronJrarr4 3a nocJryru Ta Marepiatu, iHrri saxoAr.r.

!n'* auenrreHHrr Br4Tpar 3HaqHa qacruHanepcoHany vrlo y 6epe:ni_rpanHi2020p' 6yna nepeBeAeHa Ha cKopoqeH uir po6ouuir tuxgenr. rlocr4JreHo po6oryno nouyKy rloBkrx nJlarocrpoMox(Hzx xrieHris. B pesymrari nepepaxoBaHrrx aifiyno y rlrsiscrKifi o6lacri BA€uIocb yHr4KHyTr4 3MeHrrreHHr HapaxoBaHoroBa'noBoro AoxoAy i nanirr AoctrTr4 fioro npzpocry. po6ora no 3aryqeHHro HoBr4x

ffiffi*oMoxH,x 
Krlienrie ra s6irrneHHro B€LrroBoro 4ox64y rpr4Barr4Me i
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Kpiu rofo, pr43r4KoM y 2020 poqi 6yno 3HarrHe 3pocraHHr 4e6iropcrxoi

sa6opronanocri 3a naAani nocnyrl4 oXopoHI4 y sn'lsrcy is loripureHurn't

nnaTocnpoMo)r(Hocri rnieHria, cnpu.rl4HeHe nanAeruiero covlD-19, ueAocrarsivt

Ta HecBoeqacHr4M QinancynaHHflM 6rOAXersI{x ycTaHoB - 3aMoeHlarie oxopoHHI4X

nocJryf. B pesynrrari sxuTux 3axo4in (nane)KHa nperensifiHo-no3llBHa po6ora)

4e6iropcrxa sa6opronasicrr 3a naAani nocnyrl,I oxopoHll yno Jlrsincrxoi

o6nacri Ha 31 .01.2021p. rzrue sa 1465,9 rl4c. rpH' a6o ]Ha25,8oh 6ilrura' niN na

rrorraroK poKy, a y ni4corKoBoMy niAuouresHi Ao HapaxoBaHoro BuLJIoBoro AoxoAy

s6imruznacb He cYTTeBo.

B noAaluxoMy i Haaani 6y4yrr Bxr,rBarvcb 3axoAl4 rIO MlHlMl3aIIll BnnI4By

ouepaUifinux i QiHanconux pI43I4Kie Ha Aisnbrricrr ni4upueMcrBa'

VII. AocltiAxennq ra iHHoeaqii

llporrrorr 2020 poKy rcepinnr'rqrBoM' nocaAoBlluu oco6auu Vupauisns

rrpoBoAIIJIacb po6ora uo noKpaIIIeHHIo 4irlruocri, 3aIIpoBaA)I(eHHIo H9BI4X

lpofpecuBHl4x uero4in, cIIpf,MOBaHLIX Ha uiAuauleHHr eQerrueHocri Hap'a:ulnfl

Ilocnyf oxopoHl4.

3 qierc Merolo rporflroM PoKY:

3aBeprxeHo MoAepHisaqirc flII-lC y|Io (nurpaueuo 245,3 rvc. rpH.)

upr,r46ano 19 noerx asroNao6irrie AIq BI4KopI4craHHfl' B rpynax pearyBaHHt

ra iHrrux Br4Aax focnoAapcbKoi Aisnbuocri na cyMy 7522,5 rI4c. fpH'

oHoBJreHo KoMr'roTepnoi rexsixlr Ha cyMy 486,5 TI'IC. fpH.

BCTaHOBJI9H9, npOTeCTOBaHo Ta BBeAeHO B eKCllnyaTaqirO cI4cTeMy

crrocTepexeHHq 3a Mo6inbHI4MI'1 o6'extauu <CaQop) (,qnf, 3aIyrIeHHq HoBIlx

rnienrin ra g6inrrueHHs HapaxyBaHHt B€uloBoro 4oxo4y)

BCTaHOBJTeHO Ta BBeAeHo B eKcnJlyaraqiro cl4creMy MoHiTOpLIHfy 3a

uo6inrnuuu o6'ercrauu <Bianon> (lns 3anyqeHHt HOBLIX XrtieHris TA

s6irrrrreH :rrfl. HapaxyBaHHt B€uloBoro loxoay)

BCraHoBJreno cllTc <Micro)) 3 Meroro noKpauleHHt qrocri onpaqloBaHHfl

Tpr4B9)KHI,IX cuoeiqeHr Ta MoxUII'lBicTIo ui4rlro'reHna uprala4in HoBoIo

noxoriunq

BcraHoBJIeHo cI4cTeMy uepe4aui rpt4Bor Ha IIlaHIIIerI4 <KpoHoc> (Au

rroKpaqeHHf, rKocri pearyaaHHfl Ha TpI4BOXHi CUOSirqeHHq.

o

O

o

a
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VIrI. OiHaHconi ineecrruii

noniqii oxopoHr{ y Jlrnircrxifi o6nacri
anepr4 IIPI4BATHO|O AKUIOHEPHO|O
_ CTPAXOBA KOM|IAHIT) n po:rraipi

oxy Qinaucoei iHnecrzqii .ru"o"n"r"

IX. IlepcneKTr{Brr po3Brrrmy

rloAalHuzfi posnzrox vflo rreiecrKoi o6racr i y 2021poqi ra HacrynHr4xpo*ux sgificnronarzMerbct 3 ypaxyBaHHrrM cyqacHr4x pzszrcin Ta szKlzxincboroAeH Hs. ilpu s4ifi ureHni 4irrrrrrocri.
3annaHoea'o noA€ulblrre oHoBJrer{H-' aBTolapKy ni4npzenacrna 3 Meroro3M.HITI.HH'' cepeAHbofo niry excnJlyaroBa'oro aBToTpaHc[op ry, Br4Tpar ua froropeMoHT, cnoxr4BaHH, ruulbHo_MacTl4JlbHr{x uarepianin, noKparr{eHH,eQerrzaHocri saAaHH, flocJryr oxoporrr4.
llepeg6aveHo npoAoB)KeHHt nao4epnisaqii icnyro.{oi Koratr,rorepHoi rexHirzTa fiyJrbriscrroi anapaTyprr 3 Meroro 6inru qxicHoro naAxoA)r(eHH, curHania(TpzBora)) 3 oxopoHreMnx o6,ext .

uB Ta nepe4avi rpyilaM pearyBaHHr.3 Meroro rroKparr{eHHr nsaeuo4ifi 
^aix LIT. Ta rpynaMr4 pearyBaHH,

Hi:#::1;:;*'i v 2021 poqi nepe46aveHo rpr4A *anuscyva'roi qz@ponoi

no.rrrfl3iln::" 
3arpoBaA)K yBarn ra po3Br4Barz noni Burni Qopnau oxopoHHr4x

_ KoHTpoJIb 3a plD(oMvrMu o6,exrauu;
- KOHTpoJIb 3a HeceHHrM Cnyx'u ei40uvoi oxopoHr4 rOCnOpranie;Tpnearuue fiolryK HoBr{x filrarocnpoMoxHr4x r<nieHris 3 Merorcpo3rrzpeHU'r cQeprT fiocJryr ta g6i*ureHHr 

"up^*o"uHoro Ba.JroBofo AoxoAy.

Haqarrnur VIIO
Jfusincrmoi o6nacri
rroJtKoBHnn norriuii

Haqa.rrrnnrc nig4i.ny_
roroBHrfr 6yx
YfIO Jlrniecr

fnan fyJIA

o6.rracri
IfaraRis JII4CflK
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