
Перелік майна
Місцезнаходження майна                  

(країна, адреса)

Загальна 

площа       

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

придбання

Вартість 

придбання майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Дата відчу-

ження

Вартість 

відчуження

Україна, м.Київ, 

вул.Рейтарська, 6А
800,6

Договір куплі-

продажу №722 

від 

09.11.2000р.

09.11.2000 996659,00

Загальна сума 996659,00

Інше нерухоме 

майно

Земельні 

ділянки

1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії

1.1. Відомості про нерухоме майно 

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

1752860,3

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

237274

237274 1752860,3



1.2. Відомості про рухоме майно:

1) транспортні засоби

Перелік 

транспортних 

засобів

Рік випуску
Дата 

придбання

Вартість 

придбання майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Дата відчу-

ження 

майна

Вартість 

відчуження 

майна

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

2005 2007 13800 - - -

-

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

-

Марка/модель (об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних засобів, см)

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт
-

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

-

-

-

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

Автомобілі 

легкові

ВАЗ,2107.1451 куб.см. 53 кВт

13800

13800

13800

13800

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

- 13800

-

13800

13800

- 13800

- 13800

13800

13800

-



Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

Загальна сума

Водні засоби

Повітряні судна

Інші 

транспортні 

засоби 

151800



2) рухоме майно*

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Дата 

придбання

Вартасть 

придбання 

майна

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень

Дата відчуження 

майна

Вартість 

відчуження 

майна

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 01 січня звітного року.

Загальна сума

Сума доходу за звітний 

період (оренда, тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу



1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Перелік активів
Назва нематеріального 

активу

Дата 

придбання

Вартість 

придбання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Дата відчу-

ження

Вартість 

відчуження

Загальна сума

Місцезнаходження об'єкта  

(країна, адреса)

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

Інші  нематері-

альні права (пра- 

во на провад-

ження діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

Авторське право 

та суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

Об’єкти 

промислової 

власності (право 

на винаходи, 

промислові 

зразки, ноу-хау 

тощо)

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда тощо)

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

кварталу



1.4. Відомості про цінні папери

Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо 
Кількість

Дата 

придбання

Вартість 

придбання 

Підстави 

придбання

Дата відчу-

ження

Вартість 

відчуження

Сума доходу з 

цінних 

паперів за 

звітний 

період

Балансова вартість на 

кінець  звітного 

періоду

Загальна вартість



Перелік майна
Місцезнаходження об'єкта    

(країна, адреса)

Загальна 

площа       

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

отримання

Вартість майна 

на момент 

отримання 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Загальна сума

Місце 

проживання 

власника

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

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

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

Земельні 

ділянки

Інше нерухоме 

майно



Перелік майна
Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Загальна 

площа       

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

отримання 

майна

Вартість майна 

на момент 

отримання 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-

вання 

власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Інше нерухоме 

майно

2.2. Відомості про рухоме майно

Гаражі, бокси, 

складські 

приміщення

            2.1. Відомості про нерухоме майно:

2)      власник – юридична особа

Місце - 

знаходження 

власника

Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 

будинки

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири

2.2.1. Транспортні засоби:

Загальна сума

Земельні 

ділянки



Перелік 

транспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

Рік випуску

Дата 

отримання 

майна

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

1)      власник – фізична особа

Місце 

проживання 

власника

Автомобілі 

легкові

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

Інші 

транспортні 

засоби 

Загальна сума



Перелік 

транспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

Рік випуску
Дата 

отримання

Вартість на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-

вання 

власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Інші 

транспортні 

засоби 

2)      власник – юридична особа

Місце- 

знаходження 

власника

Автомобілі 

легкові

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

Загальна сума



Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта  

(країна, адреса)

Дата 

отримання 

майна

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

2) власник – юридична особа

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходження об'єкта 

(країна, адреса)

Дата 

отримання

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

наймену-

вання 

власника

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

1)      власник – фізична особа 

2.2.2. Рухоме майно*:

Місцезнаходження власника

Загальна сума

Місце проживання власника

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.



Перелік майна
Назва нематеріального 

активу

Місцезна-

ходження 

об'єкта  

(країна, 

адреса)

Дата 

отримання 

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Загальна сума

2.3. Відомості про нематеріальні активи:

1)      власник – фізична особа

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

Місце 

проживання 

власника

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  нематері-

альні права (пра- 

во на провад-

ження діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)



2) власник – юридична особа

Перелік майна
Назва нематеріального 

активу

Місцезна-

ходження 

об'єкта 

(країна, 

адреса)

Дата 

отримання 

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/ 

відсутність 

обтяжень 

Термін корис-

тування

Повне 

найменуван

ня власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Сума 

доходу 

за 

звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Загальна сума

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

Інші  нематері-

альні права (пра- 

во на провад-

ження діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

Місце-

знаходження 

власника

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

Авторське право 

та суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

Об’єкти 

промислової 

власності (право 

на винаходи, 

промислові 

зразки, ноу-хау 

тощо)


