
Перелік Код рядка

Вартість, сума коштів на 

кінець звітного періоду 

(грн)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що

перебувають у власності, усього, у тому числі: 
глава 1 розділу І 1904660,3

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього пункт 1.1 1752860,3

рухоме майно, що перебуває у власності,  усього, у 

тому числі:
пункт 1.2 151800

транспортні засоби підпункт 1 151800

рухоме майно   підпункт 2

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 

усього 
пункт 1.3

цінні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на

праві користування, усього, у тому числі: 
глава 2 розділу І

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього
пункт 2.1

рухоме майно, що перебуває на праві користування,  

усього, у тому числі:
пункт 2.2

транспортні засоби пункт 2.2.1

рухоме  майно  пункт 2.2.2

нематеріальні активи, що перебувають на праві 

користування, усього
пункт 2.3

Грошові кошти, усього  у тому числі: глава 1 розділу II 288,65

на рахунках політичної партії пункт 1.1 288,65

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2

на рахунку відшкодування витрат з фінансування 

передвиборної агітації 
пункт 1.3

на рахунку для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності
пункт 1.4

Отримано грошових коштів з державного бюджету, 

усього, у тому числі:
глава 2 розділу ІІ

на рахунок для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичної партії

пункт 2.1

на рахунок для відшкодування витрат  з 

фінансування передвиборної агітації
пункт 2.2

Внески грошовими коштами, усього, у тому числі:
глава 1                  

розділу III
33000

членські внески

Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру



на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1

повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3

грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3

на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4

Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6

грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6

Кошти від господарської діяльності, у тому числі:

доходи від здачі майна в оренду 871794,20

дивіденди, проценти, роялті

надходження за договорами

надходження від заходів, що проводяться 

політичною партією

дохід від відчуження  нерухомого майна

дохід від відчуження рухомого  майна

дохід від відчуження нематеріальних прав

 дохід від відчуження цінних паперів

інші види доходів, що не заборонені законом (у тому 

числі переваги, пільги, послуги)

Внески нерухомим майном, усього
глава 2                 

розділу ІІІ

Повернено внесків нерухомим майном, усього, у 

тому числі:
пункти 2.2, 2.3

 власнику, усього пункти 2.2, 2.3

до державного бюджету пункти 2.2, 2.3

Внески рухомим майном, усього, у тому числі:
глава 3                       

розділу ІІІ

транспортними засобами пункт 3.1

Повернено  внесків транспортними засобами, усього,  

у тому числі:
пункти 3.2, 3.3

власнику пункти 3.2, 3.3

до державного бюджету пункти 3.2, 3.3

рухомим майном, усього пункт 3.4

Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому 

числі:
пункти 3.5, 3.6

власнику пункти 3.5, 3.6



до державного бюджету пункти 3.5, 3.6

Внески нематеріальними активами, усього
глава 4               

розділу ІІІ 

Повернено внесків нематеріальними активами, 

усього, у тому числі:
пункти 4.2, 4.3

власнику пункти 4.2, 4.3

до державного бюджету пункти 4.2, 4.3

Внески цінними паперами, усього
глава 5              

розділу ІІІ 

Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому 

числі:
пункти 5.2, 5.3

власнику пункти 5.2, 5.3

до державного бюджету пункти 5.2, 5.3

Спонсорські внески, усього
глава 6          

розділу ІІІ

Повернено спонсорських внесків, усього, у тому 

числі:
пункти 6.2, 6.3

власнику пункти 6.2, 6.3

до державного бюджету пункти 6.2, 6.3

Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у 

тому числі:
розділ IV 906124,81

заробітна плата 380797,85

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)

оренда транспортних засобів

оренда обладнання та технічних засобів

послуги зв’язку 48793,08

витрати на соціальну допомогу 

проведення з’їздів, партійних конференцій, 

загальних зборів

матеріальні витрати та оплата послуг 322633,88

капітальний ремонт

капітальні вкладення

сплачені податки та збори

повернення запозичених коштів

придбання нерухомого майна

придбання рухомого майна

придбання цінних паперів

придбання нематеріальних активів

утримання місцевих організацій партії,  інших 

зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з 

них

регіональні відділення

інші зареєстровані структурні підрозділи

витрачено з виборчих фондів 

повернуто з виборчих фондів, з них

юридичним особам та фізичним особам − 

підприємцям

фізичним особам

перераховано до державного бюджету з виборчих 

фондів

заснування і утримання видавництв, інформаційних 

агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх 

закладів

153900



публічні заходи

пропагандистська діяльність (інформаційна, 

рекламна, видавнича, поліграфічна),  у тому числі:

видавнича діяльність

розміщення зовнішньої політичної реклами

розміщення реклами на телебаченні

розміщення реклами на радіо

розміщення реклами у друкованих засобах масової 

інформації

міжнародна діяльність

інші не заборонені законом витрати

перерахування штрафних санкцій за укладеними 

договорами

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 637000



Перелік Код рядка

Вартість, сума коштів на 

кінець звітного періоду 

(грн)

Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні

папери, що перебувають у власності, усього, у тому

числі: 

глава 1 розділу І 1904660,3

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у 

тому числі:
пункт 1.1 1752860,3

за кордоном

рухоме майно, що перебуває у власності,  усього, у 

тому числі:
пункт 1.2

за кордоном

транспортні засоби підпункт 1 151800

рухоме майно  підпункт 2

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 

всього, у тому числі:
пункт 1.3

за кордоном

цінні папери, що перебувають у власності, усього, у 

тому числі
пункт 1.4

за кордоном

Відомості про майно, нематеріальні цінності, що

перебувають на праві користування, усього, у тому

числі:

глава 2 розділу I

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього, у тому числі: 
пункт 2.1

 за кордоном

рухоме майно, що перебуває на праві користування,  

усього, у тому числі: 
пункт 2.2

за кордоном

транспортні засоби пункт 2.2.1

рухоме  майно   пункт 2.2.2

нематеріальні активи, що перебувають на праві 

користування, усього, у тому числі: 
пункт 2.3

 за кордоном

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери  політичної партії

Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець 

відповідного звітного кварталу


