
tцю ýдсржан}tя

(члаип rаt{кцшчоlв ýpaт}Iyt JI,o жýIý IкullF]Iн)я

'biT про внхорясrаюш дохмlв (ФФ}тiв}
неrDябугrовоl {rp}nrвmlil)

2 l3вiтннi'r(по;tатковий) rrelrio;t

2с)20

З l3вiтlrий (пtr;tатковий) псрi()д, пlо

злrl]liрJркЕ}к.)
llаказ MirTiclrlpтB.l фil{s
17.06.20Iб рry.}{9 553

(_v perraшtii fitlкдзy Miпiй,epcтBa

фiшансiв YKраiTrll

28.04.20l7 Jф 469)

г]-lмс.'fiгr в*гтп

г1-1тЕ-яjъ--г| гтБl

lrpo вrrкоршс,гппtrя дохо/liв (Ilрпбуr,кiв) шеrrрпбlт,ковоi орr,аrriзаrtii

БЙffi tl* )"тПова (органiзацiя) :

йй-,.йцffiБо . ре."rрЬцiйкилtи докчменmмп)

(r

Ilодд,гкова адреса:

-.,--,,. leолипrйпськя бчп ]0 v, КИIВ. 0З022

ffi|Olз|0|2|2
ТББГ lszsзsуs
Мffiьний тЫФБ 05049з0з02

Ба-----Т6,г69?

БприС,,утковоi органiзаuii до ,vCTaHoB та органiзаuiй:

лата 09,12.20lб N9 l626504601284

У рдйсrtп (гоjI()с

М КИ9В}),,,..-,,,::::::::::::::;:::;::;;;;;::;:;;; 
;;; ;;;:;;;;й iiБiiБ iiiБiБiiliБj(найменчвsкш к,r"троrГlо органч, llo якоt'о flодас,ься Звi'r про викорисIаиня дс

Д"х"дrr r"rр"ФЙовоi орr,rrrliзвц[i
(супrа рядl.iiв 1.1 - l.r1)

д,,таrrп рФоилii), фit,rаrrс_чваr,rIrя, oTpmraнi з державt,rого або пtiсцевогt,l бlоджgгiв,

авl,tих цi.lrьtlвих фн,шiв aClo tчtежах t ехtriчrtоi' доtltlлtоrи

до*,оъl.r*"", та7або лпЯ йИ.r.п"' Йприбwковоt 1доdролiйпоi) дiя,,тьцостi, пеgелбачеutri

за K()IloI\.t llпя 1,1c;Ii r i йшrтх opra rliзаr{i й

tiа.цхо,Шкен}ш v виI,JIrU(l Hcoboi лоrюrrrtп,и, дlобрrlвi_,tьних пожерlв_чва нь.

16 517 4l5
благодiiтlа допомога



С}'Л,IИ К.ШТБ;ý11 Bapl"Cri сuецiалы,rих зttс<l(riв iлtллlвiлчальшtllp захис,l_ч (KaccrK.

бiонежи.пrгiв, виIюiOýIеких Bi:Iuoвiitнo ,lto вiйоькових oraн;\apl,iв), технiчшtх :Jаообiв

сIlос,t,ч)ежеIlIrя, ;IlкapcbкlD( засобiI} 1]а N{едичIlих rrироС)iв, засобiв oco(lrrctoi гiI,ic*tlt,

проrlукr.iв харч\,l]алlIлJ{, ПрillýIсгiв рсчоlrоI\) зrrбезтtеrIеlпtя, а ,lак()ж il,tIlrиx х>lирiв,

o"*onorrro po6liT, наланих пос-тт за перелiкоNl, що визначаеться кабiнgю}r MiHicTpiB

YKpaillи, якi ло(lровiлы.ю ile1юpaxotиrri 1пepelplli) Зб1xlйlrим CnraM Укрillи, },lацiоrlа.:rыliй

гварлii Украiни, Слухбi безпеки Украiни, Слух<бi зовнiшЕьоi розвiдки Украrни,

ЩержавнiЙ прлп<ордоннiй службi YKpairпr, Мiнiстерс,гвr, вrл"грiшнiх справ Украiни,

Угlраыliннк, ,ItepжaBHoi охороttи Украiни, ,Г{ерхrавнiлi с:rуясбi cIre1,liarbHolrl зв'язк_yr,а

зах;оly iлlформачii Украiuй, itrmlT,lt чгвореrлlал вiдtrовiдllо до закоI,riв Украilrи вiйськовlпt

форrлrуванлrяМ, ix :з'едltанням, вiйськови}{ часl,инаNr, IliдрозлiJам. \,c,IatttrBar,t a(ro

оргurirчцiяпп, що утриN,fчються за раý,нок коштiв державI,IоR) бкrд2кеry. дIя поцюб

,rпб"rrr"ч"пrпо пи)ведеIIIш алtгкI,ерорисl,ичrI<li операфi

1.6.3

|,7
1.8

lIilcиl]fil лохолIi
1.9 689
1.10

tllml дохоли 1.1l

pгalliзaltiT
(супrа ряt{кill 2.1 - 2.6)

2 18 148 921

2.1

2.2

(рlбi,г, пос;ryr), вик(рис,ганих

(пЬеданж) лтя фiнансування видаткiв на \триN{аннrI непрIrб\тковоi ортавiзаuii, реалiзаrlii
мчriи (чi:Iей, завдаl,rь) ,la наllрямiв ;liяльносгi, t]tlзllачеIlrrх ii чсr,аt,кlвчиrпtlr док},меl{fа!чIи,

таlабо д.llя здiйснення Keпprd>yTKtrBoi (добролiйноi) дiя;lьнtrсri. шерелбаченоi :JaKoEOM ]Lrlя

ne_rri riйних ooraHi:иl,ti й

2.з 8 084 837

2.4 l0 0б4 084

2.4.1 8 4зз 267

2.4.2гл 1 бз0 8l7

@ы,lж заообiв iндrrвi,ryалы,tоR) захиоп" (касок,

Сфопi.*rur*;u, виIйвлеIшн вiдповiдпо дtl вiйсьrсовж сmllларгiв), rехt,Iiчtпtх засобiв

спостережеяЕr{, лlкарськж засобiв Та lt{еДлIН!F( виробiв, засобiв особистоi гiгiсви,

пp,r,,t!Kr.iu харч\,RаIllи, ITpc.rшeTiB речоl}оI,() за(rсзtlсчсI,пtя, а lакоя( itlшtих ,гоlзарiв.

ur*ooo"^ po(-rir, 
"олоrrо 

ПОС,Ту-*Г За ПеРеЛlКОtч{, що визначаеться Кабiнетоrr MiHicTpiB

Украiни, якi добровi_,rьпо п.р"рu*оuанi(переланi) Збройнюr Сшrам Украiни, I,lацiона_пьнiй

гвфлii Украiни,'Сщжбi безпеки Украiни, Сл.чжбi зовнiшньоi розвi.ши Украiни,

Д"ржчuпiЙ прикордоннiй с,пужбi Украiни. MiHicTepcTBy Btýlpimнix справ Украiни,

Vфчuпiнr* :replr<aBHot o*npb"" Украiни, .Г{ержавнiй службi спецi{tльвогý зв'язrr- та

.u"".ry iнфорЙuii YKpaiHir, iншич 1,гворенrпrл вiдповiдно до законiв Украiни вiйськовшr

4,opryu*u,mni, ix :л'еj{'tiшrtям, вiйськtrвим часl,ишам, rri,:lрозi{i:rапr. yc,taпoBalr або

орЬвiзацiш, ЩО УlРИIчIУЮ"lъся за рахунок кош,I1в лержавноI' бкlлжсгу*, лIя llu'lреб

,-,об"пrr".rar", ll1юве,]IенtU{ акги,Iеlх)рис,lичноi oпel-1at,lii

2.4,з

BapTicTb активiв, переданIDi iншпл неприбyтковrшt оргаЕзацtям а|ю зарахованIDi до

Сжiлже,r.у В Рез1,.,rы:а.d лiквilкtllii (зrtиr,t,я, rKt,,(i:ty, Ilриt:iutаннЯ або lIеlrgгв()рсння)

2.5

( ') 2.6

IIq
акгиl]lR. Y ,к)мY tlиcJlrrTi 3

3.1гд

?;trl,1Xlilili;X''.i*l'
цi.цi iншi. вiж фiнансувавIя вItдаткlв на }триман
ллети (цiлей, завдань) та напряttiв дiя.lrьностi, визначенIтх устаriовчmtи ДОК!а,tеНТаr\lИ. q

Talaсro дпя злiйснення 
".пр"С,rlr*овоi 

(.лtrбродiiiноi) дiя.lrьностi, передбаT еноi законо}t для

релiгillнпi органiзаuiii : :

з.2

кiв), ч-пенiв

,ЬпрrrбуrпЪооi оргапiзацii. працiвtlикiв (Kpilt оппати ixt,rboiпpaui. пapaxyBal{I,ul сдиlлого

соtl;альноm внеск1). ч-тенiв Ьрпrнiв угrрав.,riнrrя r,a iHtlrж пов'язаних з ними trciб

4

5

6

(r.lta r rr:Ii Гrrи д()l lolt ot а



Вrrправлення помt!лок 3

Збr.цьпrеннlt (зменшеrшя) lIоДаткоt}оIý зtl(rов'язанrrя звi,гн<lrо (uодатковоiir шерrолу, пкl
у,гочнюс,гьоя (Irоз!rгивl{с (Bi;t'cMrre) знttчсння (rядrrк б - рял()к б Звiтч fl[ю викорисlання
/I<lxcrrliB 1приСrуr'кiв) гtеIцrибуr:ковоi trрганiзаrdi, який yrочкк><ться)), або 1rя.Iцtк 7 rвблиlri 2
додатка I}Il до рядкrв 7-9 Звiry про використаrп.я дr.lхtlдiв (прибуткiв) rtеприСrутковоi
оlrmнiзацii (+, -)

7

СУма lпlрафу 15 %) при вiлоСrраженлli llellol,ula,I,и v cK.lla,tli Звilч rlpo I}ик()рис,lанпя ii.iЬдБ
(прlrбУткiв) неuрибvгкtrвtri орrанiзаrtii, якиГr rIодасгьоя :за :rвitний (rrо;цr,ковий) trерiол, пltr
Hac]'at(] за псрiо;цlпr, Y якоNlу I}ияRJIсно c}laKr, :заниженцr{ IIoj(a,гKoBoI,Kl з<rбов'язання (рялок 8
,габLrиl,1i 2 лtr;цrгка ВП ,lKl ря;tкiв 7-9 Звilу Iц)о t]llкорисl,анrlя jltrxtr.l(iB (rlрибуrкiв)
неrIрибчтковоi орга Hi заl.tii)

8

Пеня, HapaxtrBaнtl на вrlконання вит\rоI,,пiлtr,нкll, 129,1.3 гтункlу t29,1 oTaтri t29 г,:lави 12

роз/ti.ll1"Il lIo,:(arrcoBor0 Ko/:(cкcv Украiни. або рялок 9 r,аб;rиril 2 лtr/Iа,гка []I I ю }lя;rкiв 7-9
Звilч rTptl l}ик()рисlаIlIIя ]Krxollill (lцrибуl,кiв) лtеtIриflчгк<ltltti oprarriзaltii

9

Сlъ,Iа пrграс|ry (3 %) гrри вiдображенвi недоIIJIати в уточнк)к)чоlчry Звiтi про використання
дсrходв (прибуткiв) неприбlтtсовоi оргаlriзацii фядок 7 х 3 7о)

l0

IIаявнiсть дtlдаткiв а гд, вп Фз (;

л

Iнформацiя, Ilflt}ýJýllл у Звiтi rprr викориuанttл дсrхо;liв (приГl_чгкiв)

t,rяl}*лi*
rtяrяпiши _

Ilii,txl лФ;кlтках /Ф llьог(), (,

олексiiвltа

IIJIазIIика шtlда,гкiв a&r есрiя (за
rtacrtrrpлa 

q 
)

кагrгки
tlarпlHtrctiJ тa Btrrtgp

Раiя

.,!у,v
,'.\€J
1ri12

['о,цоuниti бухr,а;гrcр (оco(ut, вiлпоttiдалыltt зiл ,,1i]B] ифiкаr{i
код З59 1

1poecTparf йний HclMep облiковоi каргки
платника податкiв або ссрiя 1за налвностil,га
паспорта 9 

)

неrфfiб\аковаЮ в устаноеldнOмУ лоFа]п. якщО таЕе BlI]HaHШ вцбу_lос' пiзнiше) по ocTaHHiii день \лсяtЕ в якоц,вчItнено mкс порушешя
2 Зазлачасться бшова (основна) mшка податку на приб}ток у вiдсокж яка асmновлена п},нпом 1_16 l Фапi l _'}6 розлiлу Ш lIолатковоre кодексу yкpaiш,

cтM:] _ý0 г.,пвlt 2 роздi:rу II Подашовоlrr кодсксу Украiшil,
1 У BiдlroBiдrIlK relirTшrKax lrросtшля(:|ься l10значка (+>

5 i3алrrвmmоя у lrазi здiilснеж операцiii з ryrпнimрною допомоп)ю.

звiтнjсть с лолатком до Звiт}- IФo в}tхориста}п]я дохолiв (rpбyTKiB) нсrФllб\тfiовOi орmцiзаltii та йою u"вц'смitою чаqпuо,о,
?'.iоrовлюmr,ся бIолiliстrпi}lи rvcTallot}altп (орmпiзаtliяrtи)
8 3аповшmся у разi поданш разом зi Звiтом про вuкорrtФаш доходlв (tФlýlTKiBl непрlrбутково'i Qрmнl]ацll доловнснш
Q (iерiя (эа HaBHomt) в номер пrcпорта зазначак]ться для фiзlглшп осiб. якi лrають вiдмiку у паспортi про t4laBo злiйсmватп бlть-якi шатежl за ссрltю m яомсро}l шслорm,

L{я частина Звiту про використання доходiв (прибlткiв) неприбчтковоi органiзацii заповнюсться ПОСаДОВИlttи (слу,жбовими) особами
конl'роJIююtlоI,о opгirнy, дQ якоIо llод.tсl,ься Звir пр<l tsикорио,I.tпt{я дtrходiв (прибчrкiв) неt,tрибyrковсliорганiзацii
ка про внесопня даIiих до елекгроlttlоi бази податковоi звiтностi '' " 20_ poK,v

}{аявнiоть поланпх llo Звirу про
викоркс,ганкя доходiв

Балако
(Звiт про

3BiT про
r}i HaHcoBi

рсзуJIьmil
(3вiг про
ýукупfiий

дохiд)

Звir, про

р}к Звiт про Прилtimи
до рiчноi

фirrансовоi

Фiнаноовий,rвiт
оуб'скrа ма;lоlt
пiдприсмrtнцтва

Спропlений t}riшансовий звiт
очб'ск,ш малого
пiдпрнемництва

Звiт про

оргапiзачii ло.аатrtiв

форм фiпаrrсовоi звirrtrcri 6
ý ган) коштlв капlrал

pe:]yJbml,H

фiнансовоi
,]в1,iilос]1 Ба;ltIrс ,Jвll,про

фiнаноовi
рс]уjIыаlY

Балапс 38iT про

фiнансовi
pe:}vjIblвгa

дiялькос:i 7

х х

f{оповнення до Звiт\, про використаlrrrя доходiв (прибlткiв) неприбlтковот органiзацii (заповнюсться i подас:ться
Bi,,tt toBi;tHo

,to пункrч 4(1.4 сrдrтi 46 глави 2 роз,li;lч lI l lодатковсlt,сl KoJleкcy Украiни)
наявtriо,пь

доповltеtll{я 8

Jt уп 3Micr lltlTttruttgttltя

l



(пooaдoва(сrryж6oва)oooбакorIтpo;пoloчoгoopгаIlу.дoякoг
iнiltiали, прiзвище))

I llopyl]Jetlb (rltlплилtrк) l{e вияl];lеt{о , cкjlaileнo акг вИ " 20_ poKv JФ _

20_ року*
(посадова (с,.1жбова) оооба контроmюЧОГО ОРГslfl.Y.'. до якого подs€ться Звiт про впкористання

доходiв (прлбуткiв) неприбутково' органiзацii (пiдпис. iнiцiали. прiзвище))


