
тис. грн.

матеріально-технічне 
забезпечення

медичне забезпечення

Юридичні особи 2 749,9 2 063,9 686,1

Фізичні особи 1 238,2 549,2 689,0

Мобільні оператори, у тому числі: 1 149,6 1 149,6 0,0

ПрАТ "КИЇВСТАР" 585,8 585,8

ПрАТ "МТС Україна" 454,3 454,3

ТОВ "АСТЕЛІТ" 108,7 108,7

ТОВ "ТриМОБ" 0,8 0,8

 Продаж іноземної валюти 846,0 197,8 648,2

Оперативна інформація щодо надходження за поточний день 4,4 2,0 2,5

Надйшло в 2015 році 5 988,2 3 962,4 2 025,8

Надйшло в 2014 році 153 281,7 140 837,1 12 444,6

Всього: 159 269,9 144 799,5 14 470,4

Продаж іноземної валюти 2014 рік:     3 204,28 тис. грн                                             

Надходження іноземної валюти 2015 рік:                                                 

Долари США -21,6 тис. дол. США

Євро - 12,4 тис. євро

Чеські крони - 0,0 тис. чеських крон

Канадські долари - 0,0 тис. канадських доларів

Швейцарські франки - 0,5 тис. швейц. франк.

Російські рублі - 0,0 тис. рос.руб

Фунти стерлінгів - 0,0 тис.фунтів стерлінгів

Польські злоти  - 8,65 тис.польських злотих

Австралійській долар - 0,16 тис. австралійських доларів

Продаж іноземної валюти 2015 рік:

Долари США - 21,6 тис. дол. США (506,0 тис. грн., гривневий еквівалент)

ДОВІДКА

щодо надходження коштів на рахунки Міністерства оборони України

від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним Силам України

станом на 29.07.2015 (на 12.00)

Залишок іноземної валюти 2015 рік:

Долари США - 0,0 тис. дол. США 

Євро - 0,4 тис. євро

Чеські крони - 0,0 тис. чеських крон

Надходження Всього

у тому числі:

Примітка:

Польські злоти  - 1,0 тис.польських злотих

 Австралійській долар - 0,00 тис. австралійських доларів

Канадські долари - 0,0 тис. канадських доларів

Швейцарські франки - 0,0 тис. швейц. франк.

Російські рублі - 0,0 тис. рос .руб

Фунти стерлінгів - 0,0 тис.фунтів стерлінгів



Євро - 12,0 тис. євро (280,3 тис. грн., гривневий еквівалент)

Чеські крони - 0,0 тис. чеських крон (0,0 тис. грн., гривневий еквівалент)

Канадські долари - 0,0 тис. канад. дол. (0,0 тис. грн., гривневий еквівалент)

Швейцарські франки - 0,5 тис. швейц. франк.(13,8 тис. грн., гривневий еквівалент)

Російські рублі - 0,0 тис .рос. руб ( 0,0 тис. грн., гривневий еквівалент)

Фунти стерлінгів - 0,0 тис.фунтів стерлінгів

Польські злоти  - 7,65 тис.польських злотих (42,7 тис. грн., гривневий еквівалент)

Австралійській долар - 0,16 тис. австралійських доларів (3,3 тис. грн., гривневий еквівалент)

Всього продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті  846,0 тис. грн.

Заступник директора Департаменту - начальник управління Департаменту фінансів МОУ

полковник С.Ю. ЛІТАШ


