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До Звiту полiтичноi партii про майно, доходи, витрати i зобов' язання фiнансовоrо характеру 
додаються: 

iнформацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру вiд кожноi' мiсцевоi' 
органiзацii' полiтичноi' партii', яка в установленому порядку набула статусу юридичноi' особи 
(додасrься шляхом заповнення вiдповiдних роздiлiв Звiту полiтичноi' партii', що стосуються 
вiдповiдноi' мiсцевоi' органiзацii партii); 

копi'i платiжних документiв; 
довiдки установ банкiв про рух коштiв на рахунках; 
копii' фiнансовоi' звiтностi; 
копii' фiнансових звiтiв про надходження i використання коштiв виборчих фондiв полiтичних 

партiй, кандидати у народнi депутати У краi'ни вiд яких зареестрованi в загалънодержавному 
багатомандатному виборчому окрузi, кандидатiв у народнi депутати Украi'ни в одномандатних 
виборчих округах, що подаються до Центральноi' виборчоi' кoмicii' згiдно iз Законами Украiни "Про 
вибори народних депутатiв Украi'ни", "Про мiсцевi вибори", "Про вибори депутатiв мiсцевих рад". 

До Звiту полiтичноi' партii' за IV квартал звiтного року додаються висновки щорiчного 
внут iшнього а диту та незалежного зовнiшнього фiнансового а ди полiтичноi па 

Наявнiсть додаткiв 22         аркушiв

j Дата подання j в I О 1 • J /j � • 1 2 1 О J / 9 /

Керiвник (уповноважена особа) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(ресстрацiйний номер облiково1 картки 
платника податкiв або серiя та номер 
паспорта*) 

Головний бухгалтер (особа, вiдловiдальна 
за ведения бухrалтерськоrо облiку) 

Н.Г. Андреева 

(iнiцiали та прiзвище) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 
��- (iнiцiали та прiзвище) 

(ресстрацiйний номер облiковоI картки 
платника податкiв або серiя та номер 
паспорта*) 
Ця частина Звiту полiтичноi' партii' заповнюеться посадовими (службовими) особами контролюючого 

уз . . .. ... органу, до яко го подаеться цеи ВlТ ПОЛlТИЧНОl партн.
Вiдмiтка про внесения даних до елеКТРонноi' бази звiтностi « » 20 року 

(посадова (службова) особа контролюючоrо органу, до якоrо подасrься Звiт полiтичноУ лартiУ (лiдпис, iнiцiали, 
nоiзвище)) 

За результатами камеральноi· перевiрки Звiту полiтичноi' партii' (потрiбне позначити) 
порушень (помилок) не складено акт вiд « )) 20_року№ __ --

виявлено 

« )) 20 _року 
--

(посадова (службова) особа контролюючоrо органу, до якоrо 
подасться Звiт полiтичноi' партiI (niдпис, iнiцiали, прiзвище)) 

* Для фiзичних осiб. якi через своi' peлiriйнi переконання вiдмовляються вiл прийняття. р�r.�ацiйного но�1ера облiко��i картки
платника податкiв. повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають у паспорт� в1дм1тку про наявюсть права здшснювати
будь-якi плаrе-,кi за cepifю та номером паспорта.




