
                       -    

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

особи
Код рядка Сума (грн.)

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Цільове призначення 

платежу

Усього

1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Найменува-

ння банку, 

вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн.)

Усього



Усього

Код рядка Сума (грн.)

Цільове призначення 

платежу

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку

Усього

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Сума (грн.)

Місце проживання

особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка

1.2. Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:

1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Вид рахунку

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи



Місцезнаходження особи

Цільове призначення 

платежу

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Код рядка

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи Сума (грн.)

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу
Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Цільове 

призначення 

платежу

Код рядка

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

*Заповнюється у разі проведення виборів.

1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії*:

1) на користь фізичних осіб

Сума (грн.)

Загальна сума

Загальна сума



2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне 

найменування

 особи

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Цільове 

призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн.)Місцезнаходження особи

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

Код рядка Сума (грн.)

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

особи

Цільове 

призначення 

платежу

Усього

1.4. Відомості про здійснення платежів з рахунку  кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах*:

1) на користь фізичних осіб

Усього



Сума (грн.)

Загальна сума

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер розрахункового 

документа

Номер розрахункового 

документа

Повне 

найменування

особи

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Цільове призначення 

платежу Код рядка

*Заповнюється у разі проведення виборів.

                                 

Дата 

здійснення 

платежу

Загальна сума

2) на користь юридичних осіб

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Прізвище, ім'я, 

по батькові  

особи

Код рядка

1.5. Відомості про здійснення платежів з рахунку для отримання коштів з державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності політичної партії, 

залежно від особи, на користь якої їх було зроблено*:

1) на користь фізичних осіб

Цільове призначення 

платежу
Розмір (грн.)

Місце проживання

особи



Загальна сума (вартість), грн

2) на користь юридичної особи

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Дата 

припинення

Сума (вартість), 

грн.

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження  

особи

Сума (вартість) 

на кінець 

звітного періоду, 

грн

Загальна сума (вартість), грн

Вид 

фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), 

грн

Місце проживання

особи

Сума (вартість) 

на кінець 

звітного періоду, 

грн

Дата 

припинення

Сума (вартість), 

грн

Прізвище, ім'я, по 

батькові  особи

РНОКПП або серія та 

номер паспорта з 

відміткою

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

1) на користь фізичної особи

 V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено


