




























































































































































До Зопу поліл1•11юї партії про майно. до;,.одн. внтrшп, і юбов'я-�ш111я фirra11conoro характер) 
дода1оться: 
- інформація про 111аіі11O. доходп. витрати і зобоu·яза11ш1 фі11а11со1юrо характер) від кожної місцевої
орпші1ації nолі111'1ної 11артії, яка в ус.:тановлсному поря�tку набула статус} юrтю11111ої особ11
(додасться шляхом заповнення відnовід1111х розділів Зві1-у полІтнчної партії. що стосу,оться
від11овідної міснсвої організації 11артії):
- копії платіжннх докумснті13;
- довідки установ банків про рух кош1·іа 11а рахунках;
- копії фіш1нсової звітності:
- конії фі11.111сов 11х 1вітів про 11адходже11ня і внкор11с·га1шя коштщ 1шбор•1их фондів 1101 1 іт1Р11111х
nартііі. ІШІІДІІЩІТІІ у народні ДСГІ)'18ПІ УкраЇІІІІ від ЯЮІ\ :�аресстровuні В jЗГfu1hliOДCJ)}f(UBJIOM)
6а1 �ТОМ.\tІДЗТІІОМ} в11борчому окr,у1і. ка11д11датів) ІІаfЮдІІі ·1еП}ї1ПІІ Украї1111 В О.1ІІОМ.ІІІД3ТІІІІХ
в11борч11х округах. що 1юдаю1 ься до Цснтрат,ної в11борчої комісії 31 ідно із Зі:ІконU\ІІІ Укр,1ЇІІІІ "Про
в11бор11 народн11х ;tcnya·aтiL, Україї111 ..... Про місневі в11бор11'". "Про вибоrн деп)rrатів місцев11х рад·· 

До Звіту nоліт11чної партії за IV квартал звіnш,·о року додаються в11сновк11 щori•tнoro 
в11утріш11ьо1·0 ау)'І,111) та 11езал�ж1юго ·3овніш11ього фінансовоrо ауд11ту rюлі111•11юї 11.ip11ї.

!1 Іаявність додатків

Іднта полання о 

Кс 1в1111к ,-пов1ювnжс11а особа) 

О 7 

\r.:ccтruшi'i1111fi ІІС1\1сr об.1і1Ф110\' нар'! i-11 
1\.1.ІТІІІІКtІ П('ІЩІft,;ЇR і100 ССІ'ІЯ ПІ ІЮ�ІСІ) 

11<1СЩ)fП"'d.) 

Го.1ов1111і1 бух1<1Лтср (oi:.uбa, ВІ.!1ІІОАІ
шть11а З,І ведення бУ\-ІёіJІІСJ)СЬКОІО 
І}ОJІЇК)) 

І І І 
(рссстр3н1і11111І111омср обшкової кщ11к11 

ІІЛІПІІІІЮІ ІІОД!lГКіD або ссрtя ТІ1 110\11:р 
rтаспорn�*І 

') о 9 

Давидова Jl.l. 
(і11івіа.11111·а прізвнше) 

(11ідr111с) (і11іuіал11 та nрі'3в11щс) 

Ця частина Звіту полі 1 11•11юї партії запов11юnься пос.::цов11м11 (службов�1ми) ocoб.iмtt 
КОІІ О!ІІОІО1ІОГО О 1·at1 ', до якого подасться ucii Зuіт ІЮJІЇl ичної ГІ.! пї. 

Відмітка П Q 8ІІ�ССНШ1 ДЗІНІХ до СJІСК ОІІНОЇ ба11t 1зіт11ості (( )) 20 ОІі:\' 

(11Оса1ова (службова) особа ксшrрОЛІОІОЧОІО органу. :'10 ЯКОПJ ПОJЩ('ТІ,СЯ Зоп І\ОJІЇГІІ'ІІІОЇ JІсірТії (111.lІІІІС. 

і11іttішщ 11рі1в1111tе)) 
За І)�З) льтата\Ін камсрадь11ої 11сревітш З6іn поліn1ч11ої партії ( 11отріб11� 1ю-s1шч111 11) 

порушс11ь (пом11лок) не 
ВІІЯВJІСНО СКJЩ.:!СІЮ аю ві;t (( )) 20 пок\' No 

(посадова (службова) особа ко11тролюю•юго орншу. 

20 
до якого 110;1аст1,ся Звіт гюліт11ч1юї пар1 ії (пі....11111с. 

(< )) _року ініr�іали. прізвище)) --

01(.1,i фі'JІІЧІНІ\ Оt.:іб. Яt-і 111:rt.:J СК\JЇ р!.'1111 Іі'іtІЇ ІІСрІJК\)ШІІІІІН ІІІ;І\І()ІІЛНЮІ м:я ІІІ І 11/!ІІЙІІНТ!Я rr:1-L-ТfШ!ІІІІJІЩ О IШ�tt:pa 

11б11ік1.111�,і KilJ'll(II ІІЛАТІІІІІ.іІ IICІ;t:ll"Kiu. lltl1ІiJJ1ШНJIII 11110 ІtС ІИ 111oui;11111rt ІЮІІІР(\JІЮІО'ШІі (lflllill 1'І \\(1/()І'І, \ 11а.:11ор11 
11і.1міІК) \Ір() НШІІІІІІС-Н, іІfІ,ІЩІ 111іnс11юна111 G) 11,-11кі 11;1n1·сжі за i:cpioo та Щ)\1\:f'І)" ІІ.!СІЮІПU 
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