ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
09 червня 2016 року № 3

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,

до якого подається Звіт
політичної партії (місцевої
організації політичної партії))

ЗВІТ
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
Звітний

х

Уточнюючий

Звітний період 20_16_ року
(період, що уточнюється)

І квартал

х

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року
Політична партія « Нова Політика» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________
_ Політична партія «Нова Політика»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)

2

1 Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ

1

6

9

Місцезнаходження м.Київ,провул.Музейний,10, 9 поверх Поштовий індекс 0
Телефон

3

9

0

6

1

0

0 1

044-377-55-14

Моб. тел.
Факс
(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу,
E-mail
кабінету/офіса, квартири

044-377-55-15
Office_np@ukr.net

Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності Поштовий індекс 0 1 0 0 1
2 місцезнаходження)
Телефон
044-377-55-14

М.Київ, провул. Музейний, 10, 9 поверх

Моб. тел.
Факс

(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу,
кабінету/офіса, квартири)

Е- mail

044-377-55-15
Office_np@ukr.net

[Введите текст]
Загальна інформація про політичну партію
Кількість
Працівники складу
апарату, осіб
Підприємства, установи,
організації, засновані та
створені для виконання
статутних завдань
Висунуто кандидатів на
останніх виборах
(чергових,
позачергових,
повторних тощо),
усього осіб,
у тому числі:
у Президенти України
у народні депутати
України
до органів місцевого
самоврядування, у тому
числі:
обласних
районних
міських
районних у містах, де
утворено районні у місті
ради
сільських та селищних
Обрано на останніх
виборах, усього осіб,
у тому числі:
народних депутатів
України
депутатів місцевих рад
міських, селищних,
сільських голів, старост

Політична
партія

Обласні
організації

Міські
організації

Районні
організації

Сільські, селищні,
первинні
організації

-

-

-

-

-

1

27

160

503

162

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

85

302

135

-

85

-

-

-

-

-

-

123

-

-

-

302

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

52

5

45

2

5

42

558

3

2

-

[Введите текст]
Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи

Найменування місцевої
організації
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
"НОВА ПОЛІТИКА"
КРИМСЬКА
РЕСПУБЛІКАНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
"ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ІВАНОФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ

Місцезнаходження

Фактичне
місцезнаходження

Реквізити банків,
в яких відкриті
рахунки, та
номери рахунків

21693906

1001 м. Київ, провул.
Музейний, буд.10, 9
поверх

1001 м. Київ, провул.
Музейний, буд.10, 9
поверх

АТ
«Укрексімбанк»,
МФО 322313, п/р
26001010051658

26135789

95022, Автономна
Республіка Крим, м.
Сімферополь, вул.
Бела Куна, буд. 33,
кв. 58

95022, Автономна
Республіка Крим, м.
Сімферополь, вул.
Бела Куна, буд. 33,
кв. 58

-

33462663

21000 Вінницька
область, м. Вінниця,
вул. Шевченка,
буд.40, кв.93

21000 Вінницька
область, м. Вінниця,
вул. Шевченка,
буд.40, кв.93

-

43005, Волинська
область, м. Луцьк,
пр-т Президента
Грушевського,
буд.30
49100,
Дніпропетровська
область, м.
Дніпропетровськ, прт Героїв, буд.4,
кв.122
83108, Донецька
область, м. Донецьк,
вул. Кармалюка,
буд.20

43005, Волинська
область, м. Луцьк,
пр-т Президента
Грушевського,
буд.30
49100,
Дніпропетровська
область, м.
Дніпропетровськ, прт Героїв, буд.4,
кв.122
83108, Донецька
область, м. Донецьк,
вул. Кармалюка,
буд.20

33802549

12114, Житомирська
область, Хорошівський
район, смт Нова
Борова, вул. Квітнева,
буд.4, кв.2

12114, Житомирська
область, Хорошівський
район, смт Нова
Борова, вул. Квітнева,
буд.4, кв.2

-

33537120

89600, Закарпатська
область, м.
Мукачеве, вул.
Героїв Ленінграду,
буд.29, кв.11

89600, Закарпатська
область, м.
Мукачеве, вул.
Героїв Ленінграду,
буд.29, кв.11

-

37301403

Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул.
Омельченка буд. 19.

Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул.
Омельченка буд. 19.

-

33426819

76011, ІваноФранківська область,
м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, буд.

76011, ІваноФранківська область,
м. Івано-Франківськ,
вул. Медична, буд.

-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

37319735

26049653

37087239

-

-

-

[Введите текст]
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
СУМСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
РЕГІОНАЛЬНА
ПАРТІЙНА

2, кв. 12

2, кв. 12

37145379

01030, м. Київ, вул.
Рейтарська, буд.5,
кв.9

01030, м. Київ, вул.
Рейтарська, буд.5,
кв.9

-

37231991

25011,
Кіровоградська
область, м.
Кіровоград, вул.
Генерала Родимцева,
94 а, офіс № 1

25011,
Кіровоградська
область, м.
Кіровоград, вул.
Генерала Родимцева,
94 а, офіс № 1

-

33533702

79011, Львівська
область, м. Львів,
вул. Мушака,
будинок 48А

79011, Львівська
область, м. Львів,
вул. Мушака,
будинок 48А

-

37279187

54003, Миколаївська 54003, Миколаївська
область, м. Миколаїв, область, м. Миколаїв,
вул. Дзержинського, вул. Дзержинського,
буд.28, кв.57
буд.28, кв.57

-

36039, Полтавська
область, м. Полтава,
вул. Рози
Люксембург, буд.
15/61
33028, Рівненська
область, м. Рівне,
вул. Гетьмана
Полуботка, буд. 8,
квартира 65

36039, Полтавська
область, м. Полтава,
вул. Рози
Люксембург, буд.
15/61
33028, Рівненська
область, м. Рівне,
вул. Гетьмана
Полуботка, буд. 8,
квартира 65

37430284

40000, Сумська
область, м. Суми, вул.
Білопільський шлях,
буд. 61, кв. 12

40000, Сумська
область, м. Суми, вул.
Білопільський шлях,
буд. 61, кв. 12

-

33455970

46001, Тернопільська
область, м.
Тернопіль, Бульвар
Шевченка, буд. 2,
квартира 4

46001, Тернопільська
область, м.
Тернопіль, Бульвар
Шевченка, буд. 2,
квартира 4

-

26148415

61058, Харківська
область, м. Харків,
вул. Данилевського,
буд. 24, кв.29

61058, Харківська
область, м. Харків,
вул. Данилевського,
буд. 24, кв.29

-

36944782

73000 Херсонська
область, м. Херсон,
пр-т Ушакова,
буд.25, кв.718

73000 Херсонська
область, м. Херсон,
пр-т Ушакова,
буд.25, кв.718

-

26094240

29000, Хмельницька
область, м.
Хмельницький, вул.
Трудова, буд.1 /1

29000, Хмельницька
область, м.
Хмельницький, вул.
Трудова, буд.1 /1

-

37533046

58000, Чернівецька
область, м. Чернівці,

58000, Чернівецька
область, м. Чернівці,

-

37710064

37131125

-

-

[Введите текст]
ОРГАНІЗАЦІЯ У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЧЕРНІГІВСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"НОВА ПОЛІТИКА"
(СРО ПП "НОВА
ПОЛІТИКА")

вул. Стасюка, буд. 14

вул. Стасюка, буд. 14

36823556

14026, Чернігівська
область, м. Чернігів,
вул.
Красносільського,
буд.73, кв.71

14026, Чернігівська
область, м. Чернігів,
вул.
Красносільського,
буд.73, кв.71

-

36861277

18000, Черкаська
область, м. Черкаси,
вул. Гоголя, буд.221

18000, Черкаська
область, м. Черкаси,
вул. Гоголя, буд.221

-

26152664

99001,
м.Севастополь,
вул.Брестська,
будинок 18-А

99001,
м.Севастополь,
вул.Брестська,
будинок 18-А

-

[Введите текст]
Зведена таблиця звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Перелік

Код рядка

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери,
що перебувають у власності, усього,
у тому числі:

глава 1
розділу І

нерухоме майно, що перебуває у власності,
усього
рухоме майно, що перебуває у власності,
усього,
у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають у
власності, усього
цінні папери, що перебувають у власності,
усього
Майно,
нематеріальні
цінності,
що
перебувають на праві користування, усього,
у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього
рухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього,
у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають на праві
користування, усього

Вартість, сума коштів
на кінець звітного періоду (грн)
-

пункт 1.1

-

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3

-

пункт 1.4
-

глава 2
розділу І

-

пункт 2.1
-

пункт 2.2

-

пункт 2.2.1
пункт 2.2.2
пункт 2.3

-

глава 1
розділу II
пункт 1.1

156644,15

на рахунках виборчого фонду
на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 1.2
пункт 1.3

-

на рахунку для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності

пункт 1.4

-

Отримано грошових коштів з державного
бюджету, усього,
у тому числі:
на рахунок для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності
політичної партії
на рахунок для відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

глава 2
розділу ІІ

-

пункт 2.1

-

пункт 2.2

-

Внески грошовими коштами, усього,
у тому числі:
членські внески
на рахунки політичної партії, усього, в тому
числі:
повернено коштів, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього

глава 1
розділу III

-

пункт 1.1

-

Грошові кошти, усього
у тому числі:
на рахунках політичної партії

грошових коштів до державного бюджету,

пункти 1.2,
1.3
пункти 1.2,
1.3
пункти 1.2,

156644,15

-

[Введите текст]
усього
на рахунок виборчого фонду, усього
Повернено коштів, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього
грошових коштів до державного бюджету,
усього
Кошти від господарської діяльності,
у тому числі:
доходи від здачі майна в оренду
дивіденди, проценти, роялті
надходження за договорами
надходження від заходів, що проводяться
політичною партією
дохід від відчуження нерухомого майна
дохід від відчуження рухомого майна
дохід від відчуження нематеріальних прав
дохід від відчуження цінних паперів
інші види доходів, що не заборонені законом (у
тому числі переваги, пільги, послуги)
Внески нерухомим майном, усього
Повернено внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі:
власнику, усього
до державного бюджету
Внески рухомим майном, усього,
у тому числі:
транспортними засобами
Повернено внесків транспортними засобами,
усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
рухомим майном, усього
Повернено внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески нематеріальними активами, усього
Повернено внесків нематеріальними активами,
усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету

1.3
пункт 1.4
пункти 1.5,
1.6
пункти 1.5,
1.6
пункти 1.5,
1.6

-

глава 2
розділу ІІІ
пункти 2.2,
2.3
пункти 2.2,
2.3
пункти 2.2,
2.3
глава 3
розділу ІІІ
пункт 3.1

-

пункти 3.2,
3.3

-

пункти 3.2,
3.3
пункти 3.2,
3.3
пункт 3.4

-

пункти 3.5,
3.6
пункти 3.5,
3.6
пункти 3.5,
3.6
глава 4
розділу ІІІ
пункти 4.2,
4.3
пункти 4.2,
4.3
пункти 4.2,

-

-

-

[Введите текст]
Внески цінними паперами, усього
Повернено внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:
власнику

4.3
глава 5
розділу ІІІ
пункти 5.2,

-

5.3
пункти 5.2,

-

5.3
до державного бюджету
Спонсорські внески, усього
Повернено спонсорських внесків, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Витрати на здійснення статутної діяльності,
усього,
у тому числі:
заробітна плата
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)
оренда транспортних засобів
оренда обладнання та технічних засобів
послуги зв’язку
витрати на соціальну допомогу
проведення з’їздів, партійних конференцій,
загальних зборів
матеріальні витрати та оплата послуг
капітальний ремонт
капітальні вкладення
сплачені податки та збори
повернення запозичених коштів
придбання нерухомого майна
придбання рухомого майна
придбання цінних паперів
придбання нематеріальних активів
утримання місцевих організацій партії, інших
зареєстрованих структурних підрозділів,
усього,
з них:
регіональні відділення
інші зареєстровані структурні підрозділи
витрачено з виборчих фондів
повернуто з виборчих фондів,
з них:
юридичним особам та фізичним особам −
підприємцям
фізичним особам
перераховано до державного бюджету з
виборчих фондів
заснування і утримання видавництв,
інформаційних агентств, поліграфічних
підприємств, ЗМІ, освітніх закладів
публічні заходи

пункти 5.2,

5.3
глава 6
розділу ІІІ
пункти 6.2,
6.3
пункти 6.2,
6.3
пункти 6.2,
6.3
розділ IV

-

-

[Введите текст]
пропагандистська діяльність (інформаційна,
рекламна, видавнича, поліграфічна),
у тому числі:
видавнича діяльність
розміщення зовнішньої політичної реклами
розміщення реклами на телебаченні
розміщення реклами на радіо
розміщення реклами у друкованих засобах
масової інформації
міжнародна діяльність
інші не заборонені законом витрати
перерахування штрафних санкцій за
укладеними договорами
Фінансові зобов’язання політичної партії,
усього

розділ V

-

[Введите текст]
І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець
відповідного звітного кварталу
Перелік

Код рядка

Відомості про майно, нематеріальні
цінності, цінні папери, що перебувають у
власності, усього,
у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває у
власності, усього,
у тому числі:
за кордоном
рухоме майно, що перебуває у власності,
усього,
у тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають у
власності, всього,
у тому числі:
за кордоном
цінні папери, що перебувають у власності,
усього,
у тому числі:
за кордоном
Відомості про майно, нематеріальні
цінності, що перебувають на праві
користування, усього,
у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього,
у тому числі:
за кордоном

глава 1
розділу І

рухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього,
у тому числі:
за кордоном
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають на
праві користування, усього,
у тому числі:
за кордоном

Вартість, сума коштів
на кінець звітного періоду (грн)
-

пункт 1.1
пункт 1.2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3

-

пункт 1.4
глава 2
розділу І

-

пункт 2.1
пункт 2.2
пункт 2.2.1
пункт 2.2.2
пункт 2.3

-

[Введите текст]
1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії
1.1. Відомості про нерухоме майно
Перелік
майна

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

Земельні
ділянки

Інше
нерухоме
майно

Місцезнаходження
майна
(країна, адреса)

-

-

-

-

-

Загальна сума

Загальна
площа
(кв. м)

Реєстраційні
дані майна

Дата
придбання

Вартість
придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата
відчуження

Вартість
відчуження
майна

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби
Перелік
транспортних
засобів

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт,
довжина для водних
засобів, см)

Автомобілі
легкові

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

Водні
засоби

-

Повітряні
судна

-

Інші
транспортні
засоби

-

Загальна сума

Рік
випуску

Дата
придбання

Вартість
придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата
відчуження
майна

Вартість
відчуження
майна

Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)

Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
2) рухоме майно*
Назва рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
придбання

Вартість
придбання
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата
відчуження
майна

Вартість
відчуження
майна

Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)

Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу

-

Загальна сума
-

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня звітного року.

[Введите текст]
1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Перелік активів

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)

Назва
нематеріального
активу
-

Комерційні
позначення (товарні
знаки, торгові
марки)
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)
Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)

-

Інші нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)

-

Загальна сума-

-

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
придбання

Вартість
придбання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Дата
відчуження

Вартість
відчуження

Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)

Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
1.4. Відомості про цінні папери
Код
ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

-

Загальна вартість

-

Дата
придбання

Вартість
придбання

Підстави
придбання

Дата
відчуження

Вартість
відчуження

Сума доходу з
цінних паперів
за звітний
період

Балансова вартість
на кінець звітного
періоду

[Введите текст]
2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії
2.1. Відомості про нерухоме майно:
1) власник – фізична особа
Перелік
майна

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

Земельні
ділянки

Інше
нерухоме
майно
Загальна сума
-

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

-

-

-

-

-

Загальна
площа
(кв. м)

Реєстраційні дані
майна

Дата
отримання

Вартість
майна на
момент
отримання

Термін
користування

Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника

РНОКПП
або серія та
номер паспорта
з відміткою

Місце
проживання
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
2) власник - юридична особа
Перелік
майна

Місцезнаходження
майна (країна,
адреса)

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

-

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

-

Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

-

Земельні
ділянки

-

Інше
нерухоме
майно

-

Загальна сума

Загальна
площа
(кв. м)

Реєстраційні
дані майна

Дата
отримання
майна

Вартість
майна
на момент
отримання

Термін
користування

Повне
найменування
власника

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
2.2. Відомості про рухоме майно
2.2.1. Транспортні засоби:
1) власник - фізична особа
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)

Перелік
транспортних
засобів

Автомобілі
легкові

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

Водні засоби

-

Повітряні
судна

-

Інші
транспортні
засоби

-

Загальна сума

Рік
випуску

Дата
отримання
майна

Вартість
майна
на момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
2) власник - юридична особа
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)

Перелік
транспортних
засобів

Автомобілі
легкові

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

Водні засоби

-

Повітряні судна

-

Інші
транспортні
засоби

-

Загальна сума

Рік
випуску

Дата
отримання

Вартість
на момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Повне
найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
2.2.2. Рухоме майно*:
1) власник - фізична особа
Назва рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість
майна
на момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Прізвище, ім’я,
по батькові
власника

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу

-

Загальна сума

2) власник - юридична особа
Назва рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість
майна
на момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Повне
найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)

Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу

-

Загальна сума

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня звітного року.

[Введите текст]
2.3. Відомості про нематеріальні активи:
1) власник - фізична особа
Назва
нематеріального
активу

Перелік майна

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
Комерційні
позначення (товарні
знаки, торгові
марки)
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)

-

Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)

-

Інші нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)

-

Загальна сума

-

-

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість на
момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
власника

Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість
на кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
2) власник - юридична особа
Перелік майна

Назва
нематеріального
активу

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
Комерційні
позначення
(товарні знаки,
торгові марки)
Об’єкти
промислової
власності (право
на винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)

-

Авторське право
та суміжні з ним
права (на
літературні та
музичні твори,
програми для
ЕОМ)

-

Інші
нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
Загальна сума

-

-

-

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість на
момент
отримання

Наявність/
відсутність
обтяжень

Термін
користування

Повне
найменування
власника

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
власника

Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)

Балансова
вартість
на кінець
звітного
кварталу

[Введите текст]
ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік надходжень
Грошові кошти, усього,
у тому числі:
на рахунках політичної партії
на рахунках виборчого фонду
на рахунку відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації
на рахунку для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності
Отримано грошових коштів на рахунок для отримання
коштів з державного бюджету на фінансування статутної
діяльності політичної партії
Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування
витрат з фінансування передвиборної агітації

Код
рядка
глава 1

Сума (грн)

пункт 1.1
пункт 1.2
пункт 1.3

156644,15

пункт 1.4
пункт 2.1
глави 2
пункт 2.2

156644,15

Примітка

[Введите текст]
1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Вид рахунку

Номер рахунку

поточний

26001010051658

АТ «Укрексімбанк»

Загальна сума

Сума коштів

156644,15

156644,15

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

-

Загальна сума

-

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням
передвиборної агітації *
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Сума коштів
Номер рахунку

-

Загальна сума

1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності *
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Номер рахунку

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

Сума коштів

[Введите текст]
2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної
партії
2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності *
Дата надходження
коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

Усього надійшло коштів

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету
України на фінансування статутної діяльності
Дата повернення

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,
пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*
Дата надходження
коштів

Номер розрахункового документа

-

Усього надійшло коштів

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

Сума (грн)

[Введите текст]
ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від
виду внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік внесків

Код рядка

Надійшло внесків грошовими коштами, усього,
у тому числі:
на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
політичної партії, усього,
у тому числі:
власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
на рахунки виборчого фонду, усього
у тому числі:

глава 1

-

пункт 1.1

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.2

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт1.2
пункт 1.3

-

від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки виборчого фонду, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
виборчого фонду, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Надійшло внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:

Сума (вартість),
грн

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3
пункт 1.4

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.5

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6

-

пункт 1.6

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6
пункт 2.1
глави 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2

-

підпункти 1, 2

-

-

Примітка
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підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2
пункт 2.3

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.3
пункт 3.1
глави 3
пункт 3.1

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2

-

пункт 3.3

-

підпункти 1, 2

-

фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортним засобами до державного
бюджету
рухомим майном, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.3

-

пункт 3.4

-

підпункт 1

-

від юридичних осіб

підпункт 2

-

пункт 3.5

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.5
пункт 3.6

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.6

-

фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету
Надійшло внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
транспортними засобами, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства усього,
у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортними засобами до державного
бюджету
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного бюджету
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного бюджету

-

[Введите текст]
Надійшло внесків нематеріальними активами, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
Надійшло внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків цінними паперами до державного бюджету
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків цінними паперами до державного бюджету
Надійшло спонсорських внесків, усього
Повернено спонсорських внесків, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Повернено спонсорських внесків, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету

пункт 4.1
глави 4
підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2

-

пункт 4.3

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3

-

пункт 5.1
глави 5
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.2

--

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.2
пункт 5.3

-

підпункти 1, 2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.3
пункт 6.1
глави 6
пункт 6.2

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 6.3

-

підпункт 1
підпункт 2

-

-

-

-

[Введите текст]
1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

Місце проживання
платника

-

Сума
(грн)

-

Усього надійшло коштів
2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

-

Усього надійшло коштів

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

-

[Введите текст]
1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
коштів

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
Обґрунтування
розрахункового повернення
документа

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
надходження

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

[Введите текст]
1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки
політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
коштів

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Дата
Номер
Обґрунтування
Місце
повернення
розрахункового
повернення
проживання
документа
особи

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
надходження

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

[Введите текст]
1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові платника

РНОКПП або серія та номер
паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

Сума
(грн)

-

-

Усього надійшло коштів

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

-

Усього надійшло коштів

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

-

[Введите текст]
1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки виборчого фонду:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
Номер
Прізвище, ім’я, по
сума коштів розрахункового батькові особи, від
документа
якої отримано
кошти

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
Обґрунтування
розрахункового повернення
документа

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
надходження

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

[Введите текст]
1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки
виборчого фонду:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
коштів

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
Номер
Обґрунтування
повер- розрахункового повернення
нення
документа

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Загальна
сума
надходження

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

[Введите текст]
2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид
нерухомого
майна

Реєстраційні дані
майна

Місцезнаходження
майна

Ринкова вартість
майна

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

-

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

-

Загальна вартість

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид нерухомого
майна

-

Загальна вартість

Реєстраційні дані

Місцезнаходження
майна

Ринкова вартість
майна
(грн)

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу

-

[Введите текст]
2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог
законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
майна

Місцезнаходження
об’єкта

Реєстраційні дані

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта с
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
майна

Місцезнаходження
об’єкта

Реєстраційні дані

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли помилково:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
майна

Місцезнаходження
об’єкта

Реєстраційні
дані

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

-

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
майна

Місцезнаходження
об’єкта

Реєстраційні дані

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3. Відомості про внески рухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Перелік
транспортних
Засобів

Дата
надходження

Автомобілі
легкові

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

Водні засоби

-

Повітряні
судна

-

Інші
транспортні
засоби

-

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт,
довжина для водних засобів,
см)

Загальна вартість

2) від юридичних осіб

Рік
випуску

Ринкова
вартість майна
(грн)

Наявність/
відсутність
обтяжень

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
Перелік
транспортних засобів

Дата
надходження

Автомобілі
легкові

Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна,
куб. см, потужність
двигуна, кВт, довжина
для водних засобів,
см)

Рік
випуску

Ринкова вартість
майна

Наявність/
відсутність
обтяжень

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи
за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

Водні засоби

-

Повітряні
судна

-

Інші
транспортні
засоби

-

Загальна вартість

3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)

Рік
випуску

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП
або серія
та номер
паспорта
з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель
(об’єм циліндрів,
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)

Рік
випуску

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами, що надійшли помилково:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)

Рік
випуску

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Об’єкт
рухомого
майна

Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб. см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина, см)

Рік
випуску

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Назва рухомого майна

Місцезнаходження
об’єкта
(країна,
адреса)

Ринкова
вартість майна
(грн)

Наявність/
відсутність
обтяжень

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу

Місцезнаходження
об’єкта
(країна,
адреса)

Ринкова
вартість майна
(грн)

Наявність/
відсутність
обтяжень

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу

-

Загальна вартість

2) від юридичних осіб
Дата
надходження

Назва рухомого майна

-

Загальна вартість

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня звітного року.

3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог
законодавства:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва
рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва
рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи в
ЄДРПОУ

Місцезнаход
ження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва
рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Ринкова
вартість
майна

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
об’єкта

Назва
рухомого
майна

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Ринкова
вартість
майна

Повне
найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії:

[Введите текст]
1) від фізичних осіб
Перелік майна

Назва
нематеріального
активу

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
Комерційне
позначення (товарні
знаки, торгові
марки)
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)

-

Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)

-

Інші нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)

-

-

-

Загальна сума

2) від юридичних осіб

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість
активів

Наявність/
відсутність
обтяжень

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
Перелік майна

Назва
нематеріального
активу

Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
Комерційні
позначення
(товарні знаки,
торгові марки)
Об’єкти
промислової
власності (право
на винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)

-

Авторське право
та суміжні з ним
права (на
літературні та
музичні твори,
програми для
ЕОМ)

-

Інші
нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
Загальна сума

-

-

-

Місцезнаходження
об’єкта (країна,
адреса)

Дата
отримання

Вартість
активів

Наявність/
відсутність
обтяжень

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи
за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу

[Введите текст]
4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва
активу

Місцезнаходження
активу

Вартість
активу

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва
активу

Місцезнаходження
активу

Вартість
активу

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

[Введите текст]
4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли
помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва
активу

Місцезнаходження
активу

Вартість
активу

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження
активу

Назва
активу

Місцезнаходження
активу

Вартість
активу

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

[Введите текст]
5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила
5.1. Внески цінними паперами на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
внесення

Код ЦП

Емітент

Зберігач, депо

Кількість

Зберігач, депо

Кількість

Номінальна
вартість

Прізвище, ім’я, по
батькові особи

РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу

-

Загальна вартість
2) від юридичних осіб
Дата
внесення

Код ЦП

-

Загальна вартість

Емітент

Номінальна
вартість

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Балансова вартість
на кінець звітного
періоду

[Введите текст]
5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог
законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Код
ЦП

Емітент

Зберігач,
депо

Кількість

Вартість
цінних
паперів

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження

Код
ЦП

Емітент

Зберігач,
депо

Кількість

Вартість
цінних
паперів

Повне
найменування
особи

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

[Введите текст]
5.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження

Код
ЦП

Емітент

Зберігач,
депо

Кількість

Вартість
цінних
паперів

Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Дата
повернення

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

Номер
розрахункового
документа

Обґрунтування
повернення

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2) від юридичних осіб
Дата
надходження

Код
ЦП

Емітент

Зберігач,
депо

Кількість

Вартість
цінних
паперів

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Місцезнаходження
особи

Дата
повернення

[Введите текст]
6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
Дата
надходження
внеску

-

Загальна сума

Вид спонсорського
внеску

Вартість спонсорського
Внеску

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Сума
(грн)

[Введите текст]
6.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимог
законодавства
Дата
надходження
внеску

Вид
Вартість
спонсорського спонсорського
внеску
внеску

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Номер
Обґрунтування
МісцеДата
розрахункового
повернення
знаходження повернення
документа
особи

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

6.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли помилково
Дата
надходження
внеску

Вид
Вартість
спонсорського спонсорського
внеску
внеску

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Номер
Обґрунтування
МісцеДата
розрахункового
повернення
знаходження повернення
документа
особи

Сума
повернення
(грн)

Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)

[Введите текст]
IV. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку
Зведена таблиця здійснення платежів з рахунків політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік платежів

Код рядка

Платежі з рахунків політичної партії, усього,
у тому числі:

пункт 1.1

-

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків виборчого фонду, усього,
у тому числі:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.2

-

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку відшкодування витрат з
передвиборної агітації політичної партії, усього,
у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків кандидатів, усього,
у тому числі:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.4

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.5

-

підпункт 1
підпункт 2

-

фінансуванням

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку для отримання коштів з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності, усього,
у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Загальна сума платежів

Сума (грн)

[Введите текст]
Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1.1.

1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Найменування
банку, вид рахунку

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

-

Усього

2)

на користь юридичних осіб

Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

-

Усього

Найменування
банку, вид
рахунку

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

[Введите текст]
1.2.

Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:

1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Вид рахунку

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
Особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

-

Усього

2) на користь юридичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Вид рахунку

Номер
розрахункового
документа

-

Усього

*Заповнюється у разі проведення виборів.

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

[Введите текст]
1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії*:
1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

-

Загальна сума

2)

на користь юридичних осіб

Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Номер розрахункового
Документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

[Введите текст]
1.4. Відомості про здійснення платежів з рахунку кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах*:
1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або серія
та номер паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове
призначення
платежу

Код рядка

Сума
(грн)

Код
рядка

Сума (грн)

-

Усього

2) на користь юридичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

-

Усього

*Заповнюється у разі проведення виборів.

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення
платежу

[Введите текст]
1.5. Відомості про здійснення платежів з рахунку для отримання коштів з державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності
політичної партії, залежно від особи, на користь якої їх було зроблено*:
1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Розмір (грн)

-

Загальна сума
2) на користь юридичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Номер розрахункового
Документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

Місцезнаходження
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

[Введите текст]
V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
Вид
фінансових
зобов’язань

Дата
виникнення

Сума (вартість),
грн

Дата
припинення
.

Сума (вартість),
грн.

Прізвище, ім’я, по
батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце
проживання
особи

Сума (вартість)
на кінець звітного
періоду, грн

-

Загальна сума (вартість), грн

2) на користь юридичної особи
Вид
фінансових
зобов’язань

Дата
виникнення

відсутні

-

Загальна сума (вартість), грн

Сума
(вартість),
грн

Дата
припинення

Сума
(вартість),
грн

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

Сума
(вартість) на
кінець звітного
періоду, грн

[Введите текст]
До Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
додаються:
інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої
організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи
(додається шляхом заповнення відповідних розділів Звіту політичної партії, що стосуються
відповідної місцевої організації партії);
копії платіжних документів;
довідки установ банків про рух коштів на рахунках;
копії фінансової звітності;
копії фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних
партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах, що подаються до Центральної виборчої комісії згідно із Законами України “Про
вибори народних депутатів України“, “Про місцеві вибори“, “Про вибори депутатів місцевих рад“.
До Звіту політичної партії за IV квартал звітного року додаються висновки щорічного
внутрішнього аудиту та незалежного зовнішнього фінансового аудиту політичної партії.
Наявність додатків
Дата подання

2

8

.

0

Керівник (уповноважена особа)
1 8 4 2 2 1 2 3 5

7

.

2

4

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)

0

1

6

___________________
(підпис)

В.В. Семиноженко_____
(ініціали та прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)
1 8 4 2 2 1 2 3 5 4

___________________
(підпис)

В.В.Семиноженко
(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)

Ця частина Звіту політичної партії заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого
органу, до якого подається цей Звіт політичної партії.
Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності «___» ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт політичної партії (підпис, ініціали,
прізвище))
За результатами камеральної перевірки Звіту політичної партії (потрібне позначити)

порушень (помилок) не
виявлено
«____» _____________ 20__ року

складено акт від «___» ________ 20__ року №_____

__________________________________________________
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого
подається Звіт політичної партії (підпис, ініціали, прізвище))

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають у паспорті відмітку про наявність права здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта.

