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ЗВІТ політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  

політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  
характеру  

Звітний Х Уточнюючий  

Звітний період 2019 року 

(період, що уточнюється) 

 І квартал  ІІ квартал Х ІІІ квартал  IV квартал 

Наростаючим підсумком на кінець року 
 

Політична партія    Луганська регіональна організація політичної партії     

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами) 

 

1  Ідентифікаційний 
код юридичної особи за ЄДРПОУ 

 4 1 3 6 6 3 4 6 

2 

Місцезнаходження  
Поштовий 

індекс 
9 3 4 1 6 

Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, Телефон --- 

вул. Вілєсова, 10а Моб. тел. --- 

 Факс --- 

(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, 

кабінету/офіса, квартири E-mail --- 

Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності 

місцезнаходження) 

--- 

--- 

  

 (область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, 

кабінету/офіса, квартири) 

Поштовий 

індекс 
- - - - - 

Телефон --- 

Моб. Тел. --- 

Факс --- 

Е- mail --- 

3 

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), 

номери рахунків (рахунку):    

 

4 Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань     

        31.05.2017          № 1 383 102 0000 004618 

 

 
Відмітка про одержання 

(штамп контролюючого органу, 

до якого подається  Звіт  

 політичної партії (місцевої 

організації політичної партії)) 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національного 

агентства з питань  

запобігання корупції 

 09 червня 2016 року № 3 
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Загальна інформація про політичну партію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 
 

Політична 

партія 
 Обласні 

організації 
Міські 

організації 
 

Районні 

організації  
Сільські, селищні, 

первинні 

організації 
Працівники складу 

апарату, осіб 
__ __ __ __ __ 

Підприємства, установи, 

організації, засновані та 

створені для виконання 

статутних завдань 

__ __ __ __ __ 

Висунуто кандидатів на 

останніх виборах 

(чергових, 

позачергових, 

повторних тощо), 
усього осіб,  
у тому числі: 

__ __ __ __ __ 

у Президенти України  __ __ __ __ __ 

у народні депутати 

України 
__ __ __ __ __ 

до органів місцевого 

самоврядування, у тому 

числі:  
 

__ __ __ __ __ 

обласних  
 

__ __ __ __ __ 

районних  
 

__ __ __ __ __ 

міських 
 

__ __ __ __ __ 

районних у містах, де 

утворено районні у місті 

ради 
 

__ __ __ __ __ 

сільських та селищних 
 

__ __ __ __ __ 

Обрано на останніх 

виборах, усього осіб, 
у тому числі: 

__ __ __ __ __ 

народних депутатів 

України 
__ __ __ __ __ 

депутатів місцевих рад __ __ __ __ __ 

міських, селищних, 

сільських голів, старост 
__ __ __ __ __ 
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Місцеві організації політичної партії, 

які в установленому порядку набули статус юридичної особи 
 

 

Найменування 

місцевої організації 

 

Ідентифікаційний 
код юридичної особи 

за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 
 

Фактичне 

місцезнаходження 

Реквізити 

банків, в яких  

відкриті 

рахунки, та 

номери рахунків 
_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 

_____ _____ _____ _____ ____ 
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Зведена таблиця звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

 
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 
 

__ 

нерухоме майно, що перебуває у власності, 

усього 
 

пункт 1.1 
__ 

рухоме майно, що перебуває у власності,  

усього, 
у тому числі: 

 

пункт 1.2 
__ 

транспортні засоби підпункт 1 __ 
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 

__ 

на рахунках політичної партії пункт 1.1 __ 

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 

__ 

членські внески  __ 
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, __ 
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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  __ 
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, __ 
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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 

10800,00 

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 __ 

заробітна плата  __ 
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)  __ 
оренда транспортних засобів  __ 
оренда обладнання та технічних засобів  __ 
послуги зв’язку  __ 
витрати на соціальну допомогу   __ 
проведення з’їздів, партійних конференцій, 

загальних зборів 
 __ 

матеріальні витрати та оплата послуг  __ 
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 

 __ 

публічні заходи  __ 
пропагандистська діяльність (інформаційна, 

рекламна, видавнича, поліграфічна), 
 у тому числі: 

 __ 

видавнича діяльність  __ 
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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 ---- 
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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 

 
Перелік майна 

 
Місце-знаходження 

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 

 
Місце 

проживання 

власника 

Сума 

доходу за 

звітний 

період 
(оренда 

тощо) 

 
Балансова 

вартість на 

кінець 

 звітного  

кварталу 
Нежитлові, 

офісні 

приміщення, 
будинки 

Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, 

вул. Вілєсова, б. 

10-а, 

24 --- 01.01.2019 ---- 31.12.2019 Дорошев 

Вадим 

Іванович 

 Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, 

--- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Житлові 

приміщення, 

будинки, 

квартири 
 

-- -- --- --- --- --- --- -- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Гаражі, бокси,  
складські 

приміщення 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Земельні 

ділянки 
 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Інше нерухоме 

майно 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Загальна сума 
 

--- --- --- 

 

2) власник – юридична особа 
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Перелік 
майна 

 
Місце- 

знаходження 
майна (країна, 

адреса) 

 
Загальна 

площа (кв. 

м) 
 

 
Реєстраційн

і дані майна 
 

 
Дата  отри- 

мання 
майна 

 
Вартість 

майна 
на момент 

отримання 

 
Термін 

корис-

тування 

 
Повне 

найменування 
власника 

Ідентифі-

каційний 
код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ 

 
Місце-

знаходження 
власника 

Сума доходу за 

звітний період 
(оренда тощо)  

 
Балансова 

вартість на 

кінець 

 звітного  

кварталу 
Нежитлові, офісні 
приміщення, 
будинки 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Житлові 

приміщення, 

будинки, квартири 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Земельні ділянки --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Інше нерухоме 

майно 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Загальна сума 
 

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

виду внеску 

Зведена таблиця внесків на користь політичної партії 

станом на кінець відповідного звітного кварталу 

 
Перелік внесків Код рядка Сума 

(вартість), грн 
Примітка 

 

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, 
у тому числі: 

глава 1 ___ ___ 

на рахунки політичної партії, усього,  
у тому числі: 

пункт 1.1 ___ ___ 

від фізичних осіб підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб підпункт 2 ---- ---- 
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог 

законодавства на рахунки політичної партії,  усього,  
у тому числі: 

пункт 1.2 ___ ___ 

грошових коштів власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ___ ___ 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 ---- ---- 
Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки політичної партії, усього,  
у тому числі: 

пункт 1.3 ___ ___ 

власнику, усього, 
у тому числі: 

 ___ ___ 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 ---- ---- 
 на рахунки виборчого фонду, усього 
у тому числі: 

пункт 1.4 

 

___ ___ 

від фізичних осіб  підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб  підпункт 2 ---- ---- 
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог 

законодавства на рахунки виборчого фонду, усього,  
у тому числі: 

пункт 1.5 ___ ___ 

грошових коштів власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ___ ___ 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
грошових коштів до державного бюджету  ---- ---- 
Повернено коштів, що надійшли помилково на 

рахунки виборчого фонду, усього,  
у тому числі: 

пункт 1.6 ___ ___ 

грошових коштів власнику, усього,  
у тому числі: 

пункт 1.6 ___ ___ 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 ---- ---- 
Надійшло внесків нерухомим майном, усього, 
у тому числі: 

пункт 2.1 

глави 2 

___ ___ 

від фізичних осіб  підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб підпункт 2 ---- ---- 
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли 

з порушенням вимог законодавства, усього,  
у тому числі: 

пункт 2.2 ___ ___ 
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внесків нерухомим майном власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ___ ___ 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.2 ---- ---- 
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли 

помилково, усього,  
у тому числі: 

пункт 2.3 ----  

внесків нерухомим майном власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

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 

---- ---- 

транспортними засобами, усього, 
у тому числі: 

пункт 3.1 ---- ---- 

від фізичних осіб  підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб  підпункт 2 ---- ---- 
Повернено внесків транспортними засобами, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства усього,  
у тому числі: 

пункт 3.2 ---- ---- 

внесків транспортними засобами власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

 фізичним особам  підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам  підпункт 2 ---- ---- 
внесків транспортними засобами до державного 

бюджету 
пункт 3.2 ---- ---- 

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 ---- ---- 

 
фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам  підпункт 2 ---- ---- 
внесків транспортним засобами до державного 

бюджету 
пункт 3.3 ---- ---- 

 рухомим майном, усього, 
у тому числі: 

пункт 3.4 ---- ---- 

від фізичних осіб  
 

підпункт 1 ---- ---- 

від юридичних осіб  
 

підпункт 2 ---- ---- 

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з 

порушенням вимог законодавства, усього,  
у тому числі: 

пункт 3.5 ---- ---- 

внесків рухомим майном власнику, усього, 
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5 ---- ---- 
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли 

помилково, усього,  
у тому числі: 

пункт 3.6 ---- ---- 

внесків рухомим майном власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
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внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.6 ---- ---- 
Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, 
у тому числі: 

пункт 4.1  

глави 4 

---- ---- 

від фізичних осіб  підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб  підпункт 2 ---- ---- 
Повернено внесків нематеріальними активами, що 

надійшли з порушенням вимог законодавства, усього,  
у тому числі: 

пункт 4.2 ---- ---- 

внесків нематеріальними активами власнику, усього, 
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків нематеріальними активами до державного 

бюджету 
пункт 4.2 ---- ---- 

Повернено внесків нематеріальними активами, що 

надійшли  помилково, усього,  
у тому числі: 

пункт 4.3 ---- ---- 

внесків нематеріальними активами власнику, усього,  
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків нематеріальними активами до державного 

бюджету 
пункт 4.3 ---- ---- 

Надійшло внесків цінними паперами, усього, 
у тому числі: 

пункт 5.1  

глави 5 

---- ---- 

від фізичних осіб  підпункт 1 ---- ---- 
від юридичних осіб  підпункт 2 ---- ---- 
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з 

порушенням вимог законодавства, усього,  
у тому числі: 

пункт 5.2 ---- ---- 

внесків цінними паперами власнику, усього, 
у тому числі: 

підпункти 1, 2 ---- ---- 

фізичним особам підпункт 1 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.2 ---- ---- 
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 ---- ---- 
юридичним особам підпункт 2 ---- ---- 
внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3 ---- ---- 
Надійшло спонсорських внесків, усього пункт 6.1  

глави 6 
10800,00 ---- 

Повернено спонсорських внесків, що надійшли з 

порушенням вимог законодавства, усього,  
у тому числі: 

пункт 6.2 ---- ---- 

власнику підпункт 1 ---- ---- 
до державного бюджету підпункт 2 ---- ---- 
Повернено спонсорських внесків, що надійшли 

помилково, усього,  
у тому числі: 

пункт 6.3 ---- ---- 

власнику підпункт 1 ---- ---- 
до державного бюджету підпункт 2 ---- ---- 
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6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном 

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії 
 

Дата надход-

ження внеску 

 

Вид спонсорського 

внеску 

 

Вартість 

спонсорського 
Внеску 
( грн.) 

 

 

Повне найменування 
особи 

 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 
 ЄДРПОУ 

 

 

Місцезнаходження 
особи 

 

Сума 
(грн) 

З 01.07.2019 по 

30.09.2019 
Надання в безоплатне 

користування 

орендованого 

приміщення (м. 

Сєвєродонецьк, вул. 

Вілєсова, 10а) 

10800,00 Мажуго Олег Васильович м. Київ,  

 
10800,00 

Загальна сума 10800,00 
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