






















































































































;t,, ;11і1у ІІ\\ІіttІ'ІІІ,ІЇ 11ар1-їі 11р,, M.lltl\\\, )11\\\\)\ІІ, \ІІІІJІІІ\11 і ю(Ї,111'11 ІlІІІШІ фі1НІІІІ.'ОІ\\ІІ ІІ хараКІL'РУ 
:t,'l;ІkІ\ 1,,•11: 

іt1Ф,\\'\І,ЩІ'І Щ)\1 �І,\ІЇІІ\', �\\1\\ІДІІ, 11111-ріІТІІ Ї :ю(Ї\\І\')І'\І\ІІІІІІ фіІІІІІІІ.'01\ОНІ х11rак11:ру ІІіІІ К\І)І<ІЮЇ МЇІ.'ІІІ.'ІІОЇ 
•'І'І':111 нації 11,,:11 111ч11,ІЇ нар, ії. )1\1:а II уІ.'т.11 ю11;1'-·11,1�1у 11111н1лку 11afiy 11а с н11 Yl'Y 111р11111Р111ої ос,11111 
tд,'.:J,;\('fl,\.'11 ШJІ)І\\Щ .І:11\\І\ІІІL'ІІІІ)І 11іюн111ідІІІІ\ JННдіні11 'І11і 1у ІІОJІі ІІІ'ІІІІІЇ 11а1нії, 11\О І.'((11.')'11111,1.'Я 
ІІL.t\ІL\ІІіДІІLЇЇ �ІіL'Щ'ІІLІЇ \Ірt·;1ttІ.ІЩіЇ 1\ar1 ії); 

КL)І\ії 11жніж1111, ДОКУ\І\.'ІІТів: 
д,,11і..1к�1 уст,ню11 банків 11ро рух коштів 11а рахунках: 
КLщії фі11а11со11ої звітності:
КL\ПіЇ фінаІІСОІІІІ\ звітів 11ро ІЩІ\ХОДЖСІІІІЯ і 1111кор11ст:н111я ко11пі11 1111боrч11х фо11ні11 11ш1і1ІІ'ІІІІІХ 

riapтiii. ка11.111дат11 у 11.1род11і дс11у1".1п1 Украї1111 11ід яю1х зареrстровані 11 'J:tІ аm,1ю;1сржа11110\1у 

6а1-:1r,1\1ан.:.1ат1ю\І)' nнборчому окрузі. ка11д11даті11 у 11.1род11і дс11утат11 Укра11111 n он1юма11да11111х 

внборчю: округах. що подаються до Цс11траш,1юї n11Gорчої комісії згід110 із Зако11а:ш1 Укrа11111 "ГІrо 

в116ор11 народ1111х депутатів Укрі.1Ї1111", "Про міщсві в116ор11", "Про n11Gor11 леr1утаті11 місцс1111х рад ... 

До Звіту поліп1•11юї партії за IV кв:�рт3Л звіт11ого року лоді.lІОТІ,СЯ 1111с1юnк11 нюrічного 

RH'v,Pllllllh()Г() ауднту та ІІС1аJІСЖІЮГО 0_ЮІ\1Іі11111ього іш111сово1·0 аvл1п ІІОЛІТІІ'ІІЮІ ШІ ПІ. 
Наявність додатків 

Дата по:�а1111я \ О \ () \ 2 () - \ ІІ І

Керіn1111к (у1юn11оnажс11а особа) 

(рссстрзції11111і\ номер облікопої картюt 
11.1зт1111кз по,1атків uбо серія та номер 
паспорта•) 

Голов111111 бухгалтер (особа. 11ід11ові..1аJ1ь1ш 
за ведення бухгмтсрськоrо обліку) 

1 \
(рссстрщіі\1111ЇІ 11омср облікової картк1, 
п.1апшка податків :�бо серія та 11омер 
пзс11орта•) 

Суліма Ccr1·iii /Ісгrо1111•1 
(і11і11іа.111 та 11рі11111ще) 

уліма Ccrniii Пс1-ро1н1ч 
(і11і11іал11 та 11різ1111111с) 

Uя частшш Звіту політнчної партії за1юв11юсться 11осадоu1111111 (службоuшш) uсобам11 ко11тролюючо1·O 
- з . . opraнv. до якого rюдасться цен ВІТ ПОЛІТІІ'ІІІОЇ парт�",. 

І Відмітка про внесення да1111х до елсКТРОІІІІtЇЇ баз11 звітності « )) 20 поку 

(поса.1003 (службо11а) особа контролюючого орга11у, ло я,;ш·о 1101�аrт1,ся З11іт 110ліп,ч1юї партії (11щ1111с, і111111<1.11,,
1111із11111111:)) 

За рсзультатам11 камеральної псрсвіркн Звіту поліп1ч1юї 11аотії ( потт�ібнс 1ю:1113,111т11) 

І 
порушень (ПОІ\ІІІЛОК) не складено акт від« __ )) 2O_rоку№ __ 

внявлено 

(( )) 20_ року --
(пос.:щоnа (службоn:�) особа ко11тролюючого орг,111у, до ящго 
11одаrться Зnіт 11оліп1•11юї 11артії (11і111111с. i11i11iw111. 1111i·J1111111c)) 

• Для фiJ1t•11111,, осіб, я,;і 'tt'peз соої рслігіііні псрс,;011а1111я пі:,�юоляюп,ся ніл пр11іі11япя ресс111:111ііі11ого ,юмсра об.,ікопої карп<11 
плзп,11�а по,1ат�ш. поощом111111 про це пщпоn1д1111іі контролюючніі opra11 та мають у 1шспоrп nідмітку nro наяпність прапа lдіііс,�юnап, 
будь-як� 1uштсж1 за с�р,rю та номером 11ас1юртз. 


