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за рзра.х}нкамн з:r mваря, рботи. послуги ll]5
ra наданими кредитамл l l]0
la ви!,чи]illl аваllсами ll]5
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з
&Е

l 7 ] 6 lJ l0 ll l2 l] lJ l5 l1 l8
lнsестяцiйна Hep!\oMicrb 0l0

020

Кiпiтальлi витрати яа полiпIхсння зсмсль 030

Будiвлi. слоруди та лepe]laBaJlbHl пристроi 040

машяни та облапнанпя 050

ТраlIсfiортпiзасоби
070Iнструмеяти. приладя, iIlBeHTap l 558 460 l зll 915 l 558 460 lзll9l5

Твариllи тд багаторlчIll llдсал,(еsll, 080

IHUliocнoDlli ]асоби ()90

l00Музейнi фонли
Бiблlотечнiфонди ll0
Мплоцiltлi необоротвi маreрlмыIi активи l20 7l 608 з5 72ll 71 608 ]5 728

Бlлизна, постijlьлiречl. одяг та взу,п,я l.]0

l40

l50

l60
Iншi необортяi маrерlапь l актив,l l70

l80 ll 0 0 0 0 0 1J{?6]] l6]Ф68 l],l76{J 0 00 0 I6]0068

_I
_III
п
_I

((



З рядка l80 графа 7

З рrлка l80 графа 9

З рядка l80 Фафа 15

З рядка l80 графа lб

BapтicTb основяж засобiв, я( lули внаслйок
-беюгшатноi передачi (внугрiвцомча передача)
- продФкt/

- крадiжки, нестачi
- слисання, як яепрLцатнi

(l8l)
( l82)
( l83)
(l84)

( l85)
(l86)
(l87)
( l88)

(l89)
( l90)
(l9l)
(l92)
(l93)
( l94)

збiльшення вартоФi основних засобiв в резульmтi :

придбання
- реконструкцii, добудови. дообладнання,
- безхоUJтовноrо отримання за операцiями внуrрiвiдомчоl передачi
- отримання благодiйних грантis, дарункiв

Bapтicтb основних засобiв, шодо яких iснують псре,дбаченi чинним законодавсtвом обмеження права власностi,

розпорядження
залишкова BapтicTb основних засобiв, що тимчасово не викорисmвуються (консервацiя, реконстукцiя тощо)
Bapтicтb повнiстю sмортизованих основних засобiв, якi прдовrqють використовуватись
варгiсть основних ззсобiв, якr утриvуrоrься лля продФrý. передачi без оплаr и

Bapтicтb безоIиатно отриманих ocBoBHr.D( засобiв (KpiM внутрiвЙомчоi передачi)
знос основнж засобiв, щодо яких iсн}Фть обмежеян, права власностi, користуmннr та розпорядження

З рялка 260 графа 15

З рядка 260 графа lб

lI. Ilcr|aтe

Bapтicтb бФоп"rатно отиманих нематерiаJlьних активlв
варгiсть неvа,lерiмьни\ акIивlв. шодо яки\ lcH}. обмежен}л лрава власносli
варгlсть оформлених у засIаву неvатерiальних акгивiв
BapIlclb неvагерiального акгив} з невиlначениv строком корисносгi використання
llакопичена аморгиJацiя llеvагерiilльни\ akl ивiв, шодо яких lcHy( обмеr{енtlя права власнос ll
l|акопичена аморгнrацiя передани\ у засгав} пемагерliLпьних акlиs,в

(26l)
(262)
(26з)
(264)
(265)
(266)

Дiалазоп корисного
Зали!!ок яа початок poiT

(лооцiнка +, уцiЕка -)
Вибутrя ra звiтfiий piк Змишок на кillець poKf

ыФ а

зГрупи Heмaтepiалbнi активи ý;р
а f Ё 6лjЕsЕЁ

aз

Z? f й Ё

|2

5

Еý

;Y

9

ý

9

:Е

з

бI-

йч ý

6

l1 llll z J { 5 6 7 8 I0 ll l2 lJ lil l5 lб
Авторське m сумiкнiз вим пDапа 200

l lрлв корист_чваIlllя llриролllими рссурсами 2l0
Ilpaвa на знаки для ToBapis i посl!г ]20
Права корисr}rаIillя майном 2]0
Права lla об'fmи промислозоi власхост 2.10

]r0 2 зI5 0з? 2 559 895 2 ]l5 0з7IHUJi нематерiальнi аi-тиви 2 559 Е95

2 ]l5 0]7260 2 559 895 2 .] l5 0]7 2 559 895

(

Надiйшло за piK



III. кiпiтальпi iпBccтlluii

Найменування показника Кол рядка На кiнець рку

l 2 3 1 5
капiтальнi iнвестицii в oclloBlli засоби 300
Капimльнi iнвестицii в iншi нсоборотнi матерiальнi акrиви ]l0
KaпiTaJtbHi iнвестицiiв Heмaтepiалbнi активи ]20
капiталыti iнвестицi'i в довt ос гроковi бjологl ч п l активи :]30

Капiтальхi iнвестицi'i в liеоборотнi аl'тиви спецпризначеliпя 310
з50

На початок року За piK

З рядка ЗJ0 графи 5 Загальна сума вгrрат на дослiдження та рзробку, що вr.лючена до складу вrФат звiтноm перiоду (з5l)



IV. Ви бнпчi запасп

З рялка 500 графа б Балансова Bapтicтb запасiв:
оформлених в заставу

переданих на комiсiю
переланих у переробку

вiлображених за чистою вартiстю реалiзаuiТ
вiдображених за вiдновлювальною вартiстю

l|| Вrзвачасься за п, 5 роздiлу III нацiональfiоrо положенн, (стаsдарту) бухгалтсрького облirу в лерх<авному секгорi l23 (за'паси)

v. Фiнансовi iнвестицii

(50l)
(502)
(50з)
(504)

(505)

З рядка 580 фафа З

З рялка l l l0 графи 4 Балавсу

и€мств, що належать до с

втрати вiд зменшення корисностi/доходи вiд вiдновлення
корисностi протягом року

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ вiлображенi:

за собiвартiстю (582)

за амортизованою собiвартiстю

л лlнн я

(581)

В ибуття Змiна BapTocTi на

Найменування покaLзника
код

рядка

Надходжен
ня за piK всього

з них
витрачен

она
потреби

установи

Балансова
BapTicTb на
кiнець року

збiльшен
ня до
чистоТ

BapTocTi

реалiзачii
tl]

уцlнка

l 2 3 4 5 6 1 8
Про.лукти харчування зб0

Медикамеrrти та перев'язральнi матерiали j70

Булiвельнi матерiали j80
Пально-мастильнi матерiали
запаснi частини
Тара
Сировина i матерiали
lншi виробничi запаси ,lз 0

Готова продукцiя 440
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 450

,Щержавнi MaTepia,rbHi резерви та запаси 460
Дктиви д-ля розполiлу, перелачi, пролажу 410

480
Flвзавершене виробництво запасiв

Ir, ,i нефiнансовi активи
490

Разом 500

Найменування показника

1

код
рядка

За piK залишок на кiнець року

о_
F-

о

?
о
а

с
F
о

а
с а

а

2 3 4 6

АкцiТ 5з0

Щiннi папери (KpiM акцiй) 540
Капiтал пiлприсмств 550
Векселi одержанi 560
lншi фiнансовi iнвестицiТ 570

Разом: 580

Найменування суб'скта господарювання сдрпоу
Розмiр частки в

капlтzцl таких
пiдприсмств (%о)

п елlк пIдп 58,1

(583)

з90
400
4l0
120

5



часники спiльноi дiяльностi наводять lH

З рядка l l55 графи 4 Балансу

мацiю (585):

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ вiдобракенi:
за собiвартiстю
за амортизованою собiвартiстю

589

(586)

(587)

пе лlк пlд иемст що належать до п авлlння 5 88)

часники спlJIьноl дlяльностI наводять т lH мацlIо

Перелiк суб'скгiв, з якими укJIадено договiр про спiльну лiяльнiсгь

Найменування суб'сmа госполарювання
сдрпо

у
Строк лii
догоаор\,

Cylta
активiв,

переданих

до спiльноi
дiяльносгi

Сума Bcix
зобов'язан
ь, взятих

для
проведенн
я спiльноi
дiяльностi

Сума лохо,аiв i

витрат спiльноi
дiяльноqгi

lнформацi
я про

оператора
спiльноi

дiяльностi

l 2, з ,1 7

Найменуванвя суб'екта господарювання сдрпоу
Розмiр частки в

капlт&,ll таких
пiлприсмств (О/о)

Перелiк суб'€кгiв, з якими укладено договiр про спiльну .лiяльнiсть

Сума Bcix
зобов'язан
ь, взятих

для
проведенн
я спiльноi
дiяльностi

Сума доходiв i

витрат спiльноi
дiяльносгi

Iнфорrчацi
я про

оператора
спiльно-r

лiяльнос,гi

Найменування суб'скга господарювання
сдрпо

у
Строк .ai'i

договору

Сума
активiв,

переданих
до спiльноi
дiяльносгi

3 4 5 6 1

-I l

5 6

l



YI. Зобов'язання

чII то забо гованrсть

Списано у звiтному роцi безнадiйноi дебiторськоТ заборгованостi

Прострочена дебiторська заборгованiсть

з неi:

матерiали передано до суду. ведеться позовна робота

(66l )
(662)

винесено рlшення суду, виконавче провадження

проти дебiтора порушено справу про банкрлство:
заборгованiсть заJIвлена та визнана
заборгованiсть зiulвлена та не визяана
заборгованiсть не заIявлена

стосовно дебiтора проведено держilвну ресстрацiю припинення юридичноi особи в

оезультатi лiквiдацii

Групи зобов'язань
код

рядка

Усього на
початок року

Усього на
кiнець

року

У т. ч. за строками

до 12

мiсяцiв
бiльше l2

мiсяцiв
1 2 J 1 5 6

!овгостроковi 600
Поточнi бl0
Щоходи майбlтнiх перiолiв 62,0

у т.ч. цо строках погашення
Найменування показника

Код

рядка

Всього на
KiHeub року

до 12

мiсяцiв
вiд 12 до 18

мiсяцiв
вiд 18до36

м iся цiв
l 2 3 4 5 б

.Щовгострокова дебiторська
заборгованiсть

650

Поточна дебiторська заборгованiсть 660

,к,



VIIL !оходи та вит ати

Сума отиманих акгивiв, робiт (послуг) у наryрмьнiй формi

Сlша вrrграг, визнаних у зв'язку з недоотриманням ранiше визнаних доходiв

(950)

(960)

IX. Нестачi i вт тиг ошових коштlв l мате rальних цlнностеи

Найменування показника Код
рядка

За piK

l 3

,Щоходш - усього 760

у тому числl
вiд обмiнвпх опеpauil"t:

бюджеткi асигнування ,710

надання послуг 780
продаж 790
операцiй з капiталом 800
продаж нерр(омого майна 810
вlдсотки 820

роялтl 8з0
дrtвlденди 840
iншi доходи вiл обмiнних операчiй

у тому числl:
курсова рiзничя

85l

дооцlнка активlв в межах суми лопередньоl уцlнки 852
вlдновлення корисностl активlв 85з
вiд необмiнних операцiй:
податковl надходження 860

неподатковl надходження 870

трансферти 880

гранти та дарунки 890

надходження до державних чiльових фондiв 900
с[исаних зобов'язань, що не пiдлягають погаценню 9l0
Вrrтрати - всього 920

у тому числl
iншi витрати за обмiнними операцiями 9з0

з них:
rqpcoBa рiзничя

9зl

витрати, пов'язанi з реалiзачiсю акгивlв 9з2

ушнка активlв 93з

втрати вlд зменшення корисностl активlв
iншi витрати за необмiнними операчiями 940

з цих:
вrтграти, пов'язанi з передачею активiв, що передають суб'скrи лержавного
секгору суб'скгам господарювання, фiзичним особам та iншим суб'скгам
держzвного сектору дIя виконання цiльових заходiв

94l

неповернення депозитlв 942

код
Ёядка

СумаНайменування показпика

2 ]I

970Недостачi та крадiжки Фошових коштiв i матерiальних цiнностей на початок
звlтного року

980Встановлено недостач та крадiжок грошових коштiв i матерiа-льних цiнностей
лротягом звiтного року - усього

98lз них:
вiднесено на винних осiб

1

850

9з4



списано недостачi в межах приролного убутку 990
Списано недостачi, виннi особи за якими не встановленi l000
Стягнуто з винних осiб l0l0
Списано за висновками слiдчих органrв 1020
нелостачi та кралiжки грошових koцITiB i матерiальних цiнностей на кiнець
звiтного року

,10з0

у тому числi:
вiднесених на винних осiб

tOз 1

сIIрави знаходяться в слiдчих органах (виннi особи не встановленi) l0з2

х.Б дlвельнl конт акти

Найменування показника
код

рядка
Сума

1 z
,Щохiл за булiвельними контрактами за звiтItцй piк 1050

Загальна сума за незавершеними будiвельними контрактами 1060

Загальна сума зазнаних витрат i визнаного лефiчиry на Даry балансу 1070

Сума отриманих aBaHciB за будiвельними контрактами на дату б:шаtrсу l080
BapTicTb виконаних субпiдрядних робiт 1090

1100Сума промiжних paxyнKiB, яка несплачена
Сума валовоi заборгованостi замовникiв на даry балансу l110
Сцла валовоi заборгованостi замовникам на дату балансу 1l20

3



(
( XI. Бiологiчнi активп

Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за
справедливою

залишок на
початок DокY

вибуло за piK зzlлишок на
кiнець року
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1140fiовгостроковi бiологiчнi активи -усього
в тому числi:

1141робоча худоба
|142продуктивна худоба
1 l43багаторiчнi насадження
Il44iншi довгостроковi бiологiчнl акти

1150
Поточшi бiологiчнi активи -усього
в томy числi:

ll51тварини на вироцуваннl та вlдгодlвл1

1 l52бiологiчнi активи в cTaHi бiологiчних перетворень (KpiM

тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi)
1 15зIншi поточнi бiологiчнi активи

1190Разопl
I_EIrrIIE]lrlII

З рядка l l90 графа |0 iграфа lб

З рядка 1 l90 графа 13

балансова BapTicTb бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi

законодавством обмеження права власностi
балансова BapTicTb бiологiчних активiв. переданих у заставу
як забезпечення зобов'язань

BapTicTb придбаних бiологiчних акгивiв
BapTicTb безоплатно отриманих бiологiчних активiв
BapTic гь реалiзованих бiологiчних активiв
BapTicTb безоплатно переданих бiологiчних активiв

(l l91)

( l l92)

З рядка l l90 графа l 5

(ll9з)
( l l94)
( l l95)
( l l96)

5 1з



rодОбсяl, вш робництва сiльськогосlrола cl'кol п

Найменування показника

(

Код рядка

одиниц
я

вимiру

Кiлькiс BapTicTb первiсного
визнання за одиницю

BapTicTb первiсного
визнання всього

2 з 4l 5 6

l200Продукuiя та лодатковi бiологiчпi aI(TllBll рослинництва
_ усього

у тому числl

зерновi i зернобобовi

з них:
пшениця

l2l l

|2|2соя

12lзсоняшl]ик

рlпак l2l4
uyKpoBi буряки (фабричнi) l2l5
картопля l2l б

плоди (зернятковi, кiсточковi) 12|,l

lнша продукцlя рослинництва l2l8
додатковi бiологiчнi акrиви рослинництва l2,19

l220Продукцiя та додатковi бiологiчнi aI(TltBи тварtlнництва
- Yсьоfо
у тому числl

l2з0прирiст живо'i маси - усього
з нього:

великоi Dогатоi худоби
12з 1

сви неи |2з2

молоко

BQBHa 12з4

яиrц l2з 5

lнша продукцlя тваринництва |2зб
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Установа Управ.liння екологii та прпродних pecypciB за €ДРПОУ
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Основними завданнями Управлiння € межах
cBoci компетенцii, реа;liзацiя екологiчяоi полiтики.
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На пiдставi рiшення КиiЪськоI Micbкoi ради вiд 08 грудня 2016 року ]\Ъ544ll548 "Про леякi

питання дiяльностi виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi

алмiнiстрачii)", розпорядження виконавчого органу КиiЪськоi Micbкoi рали (КиiЪськоi MicbKoi

державноТ адмiнiстрацii) вiд 18.10.2017 року N91297 "Про органiзацiйно правовi заходи щодо

виконання рiшення КиiЪськоТ MicbKoii ради вiд 08 грудня 2016 року Ns544/1548 "Про деякi питання

дiяльностi виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)",

проведено органiзацiйно пр€lвовi зi}ходи щодо видiлу зi складу .Щепартаменту мiського благоустрою

та збереження природного середовища , Управлiння екологii та природних pecypciB, вiдповiдно на

пiдставi розпорядження виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoI ради (Киiвськоi MicbKoi державноi

адмiнiстрацii) вiд l8.12.20l7 року ]ф 1634 "Про затвердження розподiльчого балансу ,Щепартаменту
* мiського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Киiвськоi мiськоI

ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)" здiйснено передачу майн4 яке за розподiльчим
быIансом переходить у володiння Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу

КиiЪськоi MicbKoi рали (Киiвськоi Micbкoi державноi адмiЕiстрацii).

20.12.2017 року Управлiння заре€строване в Державнiй реестрацiйнiй службi., рахунки в

казначействi станом на 01.01.2018 року не вiдкритi, бюджетних призначень станом на 01.01.20lSpoKy

в бюджетi MicTa не передбача-T ось.

(лолаток1) <<Актив>> Нефiнансовi аltтиви

Необоротнi акгиви | - t@_]_!!!) станом на 01.01.2018 року - 282425,25 грн. в тому числi ocHoBHi

засоби 246545,25 грн. та малоцiннi необоротнi активи на суму 35880,1.0 грн.

_ (рядок 100l) - первiсна BapTicтb 1630067,85 грн. та в тому числi OcHoBHi засоби на суму

1558459,85 грн. та малоцiннi необоротнi активи 7l608,00 грн.

_ (рядок 1002) знос l347 642,50 грн. в тому числi OcHoBHi засоби.-l311914,60 грн. та ма,rоцiннi

необоротнi активи 35727,9 грн.

- (Рядок 1020) нематерiальнi активи на звiтну дату складас 244858,10 грн.,



- (Рядокl021) пepBicHa BapTicTb зменшилась на суму 2559895,10 грн.

- (Рядок 1022) накопичена амортизацiя на звiтну лату - 244858,10 грн.,

728з,45

Протягом звiтного перiоду крадiжок та н не не накладаJтись.
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