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До Звiту noлrmчнoi пaprii про маiiяо, доходя, впrрап, i зобов·язаппя фinаясовоrо xapairrepy 
додаються: 

iнформацiя про майно, доход11, витрат11 i эобов'язан:ня фi11ансовоrо харакrеру вiд кожноi мiсцевоi 
opraиiзaцjj 11олirичн01 11aprn, яка в установnеному пор.адку набула статусу юрид11чво:i особи 
(дода€Тьс.я шляхом заповнення вiдповiдмих роздiлiв Звiту полiтичвоi' napтi"i, що стосукm,ся 
вiдповiдно"i мiсцевоi opraнiзaцii napтi"i); 

кonii nлатiжних документiв; 
дооiдки устаliов банкiв про рух кошriв на рахунках; 
копii фiнансовоi звiтностi; 
колii фi1iансов11х эвiтiв про надходжснliЯ i внкористанн.я коштiв в11борчнх фондiв полiтичних 

партiй, кандидати у 11ароднi депуrати Украiни вiд яких заресстрованi о эагалыюдержаоному 
багатома1U1атному вliбор•юму окрузi, кандидатiв у народНi де11утати Yкpai'liИ в одномандатних 
внборчих округах, що подаютъс.я до Цеliтральноi виборчо"i кoмici"i зriдно iз Законами YкpailiН "Про 

вибори народних депутатiв Украi1ш", ''Про мiсцевi вибори", "Про вибори депутатiв юсuевих рад". 
До Звiту полiтичво·i napri"i за LV квартал звiтиого року додаються висновки щорiчвого 

вн 

r Даn nоламя 

та незалежного зовнiwнього ilfaнcoвoro а д 

1 · 1 
Ксрiвш1к (уnовноважс11а особа) 

l l l l l l 1 1 1 1 ! 
(peccтpoцiiuuui номер обJШовоi Ю1ртю1 
1L1атш11<0 подапiв обо ccpis та 110>1ер 
1.шсnорта•)

Гопов1111й бухгалтер (особа, вiдnовiдальна 
за веас1ШJ1 бухга.1тсрськоrо обпiку)

(peccтpoцiiuuiй номер облil:овоi Ю1J)Т101 
матю:а-а:а nодаткi.в ООО ссрiя та номq, 
паспорта•) 

noлin1чиo"i па тii. 

Р,М, Матковськnii 
(iнiцiamr та nрiзвише) 

и.в. к»мв,емко 
(iнiцiали та nрuв11ше) 

Ця часrnна Звiту полiтнчно"i naprii заповиюсться посnдов=н (службовнми) особами ковтролюючого 
, до .я кого nодасrься uей Звiт полiтично"i ла rii 

Вiдмiтка 1 ониоi бази звiтностi « » 20 к

(11осмова (с,1ужбова) оооба контрошоючого органу, до якоrо rюдаn.ся Заiт nопiтнчноi napтii (niдrшc, i11iuian11, 

виявлево 

« )> ______ 20_ року 

складено акт вщ « __ » ____ 20_ року № __ 

(поса.оова (спужбова) особа контролюJО<1оrо органу, до JU<Oro 
подосться Звiт полimчпоi n тП пimmc, iнwiamt, ВВиwе 

•Дrr.,. ф�зwrнпх осiб, 1xi чере1 cвni peninйнi переrонанна вi.:tыовтuотьа вi.1 uptdid1"DI petttpauifmoro 11owepa oбlUloeoi карnш
rtuтн:иса noдaтlOi,, n0&utомя.111н про rte 111,1tnоещниА коитролюючий opnu1 та мають у 1111cuopтi вiдмiтку про ноявшсn права здiйс11ювати
будь-m М8tежi :ia серiсю та ноысро" rw,,ropтa.


