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ЗВІТ  

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   Одеська  місцева(міська) організація  Політичної партії 

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

 

1  Ідентифікаційний 

код юридичної особи за ЄДРПОУ 

 4 2 5 7 3 6 7 2 

2 

Місцезнаходження      Поштовий індекс 6 5 0 1 2 

Одеська обл., місто Одеса, вул. Рішельевська,  Телефон ---- 

будинок 53 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 ---- 
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Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), 

номери рахунків (рахунку): Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», Код 

ЄДРПОУ: 21580639, МФО 322540, п/р № 26008101024806 

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

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від  

29.10.2018  № 1 556 102 0000 067912 
       (дата)            
 

 

.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 

 

Місце- 

знаходження 

 

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, 

1.3 

__ 

грошових коштів до державного бюджету, 

усього 
пункти 1.2, 

1.3 

__ 
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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, 

4.3 

__ 

Внески цінними паперами, усього глава 5 

розділу ІІІ 

__ 
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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 __ 

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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[o 3niry norirrrquoi naprii upo uafiHo, AoxoAH, Br.rrparr4 i :o6on'sganux SiHaucoBoro xapaKTepy

IOAaTOTbCq:

iu$opmariifl rrpo uailuo, AoxoArr, BLrrpartr i go6oe'ssaHux $iuancoBoro xapaKrepy ni4 xoxlroi N,ricqesoi

opraui:aqii norim'{uoi naprii, .flrca B ycraHoBneHoMy noprnKy ua6yxa crarycy rcpuAr4r{Hoi oco6u
(Aoraerucs rrrJrflxoM sarroBHerrHq ei.quosiAHux pos4inin 3niry uoriruqnoi naprii, uo crocylorlcfl
eiAnoeiAHoi rraicuenoi oprauisaqii naprii) ;

rconii nrariNruax roKyMeHrie ;

AOnirtnu ycraHoB 6alffiis npo pyx xorurie Ha paxyHKax;
rcouii Siuaucosoi sniruocri;
rcouii $iuancoBr4x ssirie flpo HaAxoAxeHHr i nuropucr:auHf, Kolrrrin nu6op.rux $ou4in noritprqnrax

uapriii, KaHAilAarlr y Hapo4ui Aerryrara Yxpaiuu niA sxr.{x rapeecrponani B 3arairbHoAepxaBHoMy
6araronanAarHoMy rra6opuorvry or<pysi, raHAraAarie y napo.qni rerryrarll Yxpaiuu B oAHoMaHAarHr4x

nu6opvux oKpyrax, uo noAarorbc, Ao I]eurpurnoi nu6opvoi xouicii sriAHo i: 3axosanaz Vxpainu "flpo
eu5opu HaporHr.rx 4enyT arin YKpainu", "flpo uicrqeni su6opra", "I-Ipo eu6opn 4euyrarin Micqesax pail".

!o 3eiry noriruqnoi naprii 3a IV KBapran :eirHoro poKy .qoAalorbc, Br4cHoBKr,r ulopiunoro
BrryTplrxHr,ofo ayAr4Ty Ta He3aJrex(Horo 3oBHlrur{boro QlHaHcoBoro ayAHTy noJIlTHqHo 1.

Hasnuicm AoAarxis apK.

fiara noaanur t) 7 1 I 2 0 I 9

Kepieuux (ynoououaxeua oco6a)

(peec'rpauift uorvrcp o6nixosoi Kaprrlr
nJrarrruxa no,tarxis a6o cepir ra HoMep

nacnopra*)

I-oroeurafi 6yxramep (oco6a, siAroniAa-[uHa
3a Be.{eHHfl 6yxraarepclxoro o6niry)

Meepos I.rI.
(iniuiaru ra upi:nnue)

Meepos I.IL
(iHiqian!r ra npi:er.,ru(e)

rronep o6:rixosoi KaprKr4

n,,rarHuKa nora'rrie a6o ccpin ra HoMep

nacnoprax)

I-lx uacruua 3eiry noriruqnoi uaprii 3arroBHloerbc, (cnyN6 onu rrna ). o c o 6 arvr r.r K o HTp onro Io Lr o ronocaAoB[rMI{
',suefr 3eir n

*/{lrx (ri:iaurrux oci6, rri vepea cnoi pe;ririfiui neperouarrur ai4nlou.lrwrsor sir nprrfturmr peccrpauifiuoro HoMepa oO.rtixoaoi tcaprttu

6yar-nri rrlatexri :a cepiero ra Horlrepor,r nacnopra.

opfaHy, Ao rKoro noAaeTl,c, IIOJI1TI4IIHOI 1.

Bi4uirxa trpo BHeceHHfl naHvtx Ao enerTpor-IHoi 6a3I{ 3BiTHocri (<-) 20 _ poxy

(nocaaoea (cryN6ona) oco6a xourpoJrroloqoro opraHy, Ao ,Koro noAaerbcfl 3eir norrirr.r.+roi naprii (nianzc, iHirriaJr.r,
npi:euue))

3a pesym:raral,Ir{ KaMepan[,Hoi nepesipxra 3siry [oniTIdrIIIoi uaprii (norpi6He nogsaqrrru)

ropylreHb (nouurox) ne
BH'TBJIEHO

cKJraAeHo axr eiA <(_>) 20_ poxy }lb_

)> 20_ pory
(nocaaoea (cryN6oaa) oco6a roHrporlolot{oro opraHy, Ao flKoro
noaa€'r'bc, 3sir norirrquoi naprii (nianuc, iuiuianu, npi:slrue))


