
Отримано грошових коштів на рахунок для 

відшкодування витрат з фінансування 

передвиборної агітації

пункт 2.2.              

глави 2 

0

Отримано грошових коштів на рахунок для 

отримання коштів з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичної 

партії

0

пункт 2.1              

глави 2 

0

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії

Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

пункт 1.4

Примітка

глава 1
288,65

Сума (грн)

на рахунках виборчого фонду

на рахунку відшкодування витрат з 

фінансування передвиборної агітації 

на рахунку для отримання коштів з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності
0

пункт 1.2
0

пункт 1.3

Перелік надходжень Код рядка

пункт 1.1

Грошові кошти, усього,  у тому числі:

на рахунках політичної партії
288,65



1.4.  Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 

діяльності *

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

Номер рахунку Сума коштів

Загальна сума

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *

Загальна сума

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ Номер рахунку Сума коштів

Сума коштівВид рахунку Номер рахунку

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 

288,65Загальна сума

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 

1.1. Грошові кошти на рахунку  політичної партії

1. Відомості про грошові кошти на рахунках  політичної партії

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів

ПАТ "УКРСОЦБАНК" поточний 288,6526001000029935

Загальна сума

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

26049010050785

260000000299361

для отримання  коштів з 

ФСС з ТВП

поточний



Усього надійшло коштів

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

Усього надійшло коштів

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,

пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету                України 

на фінансування статутної діяльності

Усього надійшло коштів

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії

2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 

діяльності *



пункт 1.3

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2

від юридичних осіб підпункт 2

від фізичних осіб підпункт 1

грошових коштів власнику, усього, у тому 

числі:

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 

числі:
пункт 1.4

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3

юридичним особам підпункт 2

підпункт 1

від фізичних осіб підпункт 1

пункт 1.3

власнику, усього, у тому числі:

Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки політичної партії, усього, 

у тому числі:

від юридичних осіб підпункт 2

фізичним особам

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства на рахунки політичної 

партії,  усього, 

у тому числі:

33000

ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску

Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки виборчого фонду, усього,  у тому 

числі: 

глава 1

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства на рахунки виборчого 

фонду, усього, у тому числі: 

юридичним особам

пункт 1.1
на рахунках політичної партії, усього, у тому 

числі:

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2

фізичним особам

Перелік внесків

Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

Код рядка Сума (вартість), грн Примітка

33000

 пункт 1.6

пункт 1.5

підпункт 2

підпункт 1

підпункти 1, 2

підпункти 1, 2

грошових коштів до державного бюджету

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, 

у тому числі:



юридичним особам підпункт 2

внесків транспортними засобами до 

державного бюджету
пункт 3.2.  

внесків транспортними засобами власнику, 

усього, у тому числі:
підпункти 1, 2

фізичним особам підпункт 1

від юридичних осіб підпункт 2

Повернено внесків транспортними засобами, 

що надійшли з порушенням вимог 

законодавства усього,  у тому числі:

пункт 3.2.  

від фізичних осіб підпункт 1

транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1  

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2

внесків нерухомим майном до державного 

бюджету 
пункт 2.3

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у 

тому числі:
пункт 3.1  глави 3

внесків нерухомим майном до державного 

бюджету
пункт 2.2.  

внесків нерухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:
підпункти 1, 2

підпункт 1

підпункт 2

пункт 2.3.  

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у 

тому числі:

грошових коштів до державного бюджету

пункт 2.1.              

глави 2 

 пункт 1.6

внесків нерухомим майном власнику, усього, у підпункти 1, 2

від фізичних осіб підпункт 1

Повернено внесків нерухомим майном, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 2.2.  

від юридичних осіб підпункт 2

юридичним особам

фізичним особам

грошових коштів власнику, усього, у тому 

числі:

фізичним особам

юридичним особам

Повернено внесків нерухомим майном, що 

підпункт 2

підпункт 1

 пункт 1.6



внесків нематеріальними активами до 

державного бюджету
пункт 4.2.  

юридичним особам підпункт 2

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2

підпункти 1, 2

рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4.  

від фізичних осіб підпункт 1

внесків транспортними засобами до 

державного бюджету
пункт 3.3.  

від юридичних осіб підпункт 2

Повернено внесків рухомим майном, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 3.5.  

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2

Повернено внесків транспортними засобами, 

що надійшли  помилково, усього,  у тому числі:
пункт 3.3.  

внесків транспортними засобами власнику, 

усього, у тому числі:
підпункти 1, 2

від юридичних осіб

внесків нематеріальними активами власнику, 

усього, у тому числі:

Повернено внесків нематеріальними активами, 

що надійшли з порушенням вимог 

законодавства, усього, у тому числі:

внесків рухомим майном до державного 

бюджету

внесків рухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:

юридичним особам

Повернено внесків рухомим майном, що 

надійшли помилково, усього, у тому числі:

фізичним особам

фізичним особам

внесків рухомим майном до державного 

бюджету

Надійшло внесків нематеріальними активами, 

усього, у тому числі:

від фізичних осіб

внесків рухомим майном власнику, усього, у 

тому числі:

пункт 4.2.  

пункт 3.6.  

підпункти 1, 2

підпункт 1

підпункт 2

підпункт 2

підпункт 1

пункт 3.5.  

підпункт 1

пункт 3.5.  

пункт 4.1  глави 4



до державного бюджету підпункт 2

власнику підпункт 1

власнику підпункт 1

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

помилково, усього, у тому числі:
пункт 6.3.  

до державного бюджету підпункт 2

Повернено спонсорських внесків,, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 6.2.  

Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому 

числі:
пункт 6.1  глави 6

юридичним особам підпункт 2

внесків цінними паперами до державного 

бюджету
пункт 5.3.  

внесків цінними паперами власнику, усього, у 

тому числі:

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2

Повернено внесків цінними паперами, що 

надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 5.3.  

внесків цінними паперами власнику, усього, у 

тому числі:
підпункти 1, 2

фізичним особам підпункт 1

від юридичних осіб підпункт 2

Повернено внесків цінними паперами, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, 

усього, у тому числі:

пункт 5.2.  

від фізичних осіб підпункт 1

внесків нематеріальними активами до 

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у 

тому числі:

внесків нематеріальними активами власнику, 

фізичним особам

юридичним особам підпункт 2

Повернено внесків нематеріальними активами, 

що надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 4.3.  

пункт 5.1  глави 5

підпункт 1

пункт 4.3.  


