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Частина I
.Щоходи неприбугковоi органiзалii (сума рядкiв 1.r-- 1.11)
t}aKTlrчHo одержане фiнансування бrолже,rноi установи (оргапiзацiТ)

зага;rьнигr фндолt

1-1

rc;aHoBtl lогг,!Itl{зUiТl Ilз t,пetlia.,bHlL\ гах\ъrii\_ ti](,пepeiilI1_Ii1 l ;опLр:.]ны)l
доходtl, ollcp;KaHi бюджотною установою (органiзацiею). шо ззрахованi на paxvHKII спецiатьногО фНЛУ
t.l.!!lmK{{ коulлlв бlol}h"Ttroi
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pUK\

ПiСТ

1.3

установи (органiзашii) згiдно iз ]атверд/кеIIипf },вс гавовjIено]\,1у rlорядку KomTopilco]v,
дотацii {субсидii), фiяансуваtптя, ilTprTltaHi з дер)+(авпого або лt!сцевого бюляiетiв. державнi{х iij,тьtlвих фrrдiв або

\ \l(л.l\ le}Hi,J{lOi ,((lпo\iol
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BapTicTb активЬ (коштiв або майва). BapTicTb ToBapiB (робiт, пocJiyr,). отрrlь{а!lих

дjя реаrrзачir uети (чilrей,

lrавлань) та яапрямiв;:iяльностi. визначен}t\ чстановчIll\ltr{ документаýrи, та/або д,тя :здiiiснеттня непрrrбутковОТ
{добrlс;дil"rtrоi) дiя.llьностi. перс.тбаченоi закоЕоtI I]iя рслiiii:riптх сrрr,анiзаtliii

1.5

надходження у вит,ля,лi безповоротrто'i фiнансовоi допомоглt, добровi.пьнIlх поrкертвувавь, ]\4lтлосердя тоlцо] у тОl{у
чис-li:
олагодlина доrlоj\.rога

1,6.1

1.б.2

ГvI!1аНlТаРllа ДОi lt)}1(]i'ai

crrtlt кошtiв або варlосгi спсuiа"iьних засобtв ilt:lIBt_riJ.lbHoI о tal'llL"T) (касOк. бронежttлеtiв. вlIгоlов.,lенllх
вiдповiдно до вiйськових с,гандартiв). тсхнiчgих засобiв спостсрс,ltсння. .tiкарських засобiв,га ьlсilйчних виробiв,
u tабе,ttе,Iсюtя.а taKtl,KiITllIиxToBapiB.
lчсобiвособиt,tоiI,iI,i,нtI_лро:r,кriв\Jрч!RаIIня.ппе]\lетlвреllов(|l
BllKoija}lilx ;rобiт, надатпiх пос.lJ г Ja пере.riкоьt. tjlo вlijllача€ться Кабiнетолt L'liHicTpiB Украiни, якi добровi,'lьно
rtepepaxoBaHi (переданi) Збройrrим Силам YKpaiHrr, }iaпioHa:lbHili гварllii Украiни. Службi бе:зпеки Украiни.
Службi зовнiurпьоТрозвiдклl YKparЪlr, ,Щержавнiii лрикор;tоннiй слl,жбi Украiни, MirricTepcTBy внутрiшнiх спрrв
YKpaТtilt. Управ;liняю дерлtавllоi tlKtlpili_u Укрtiiяи, 7fер;кавrliй с-rчжбi спецiа,rыIоl о зв'r:tкv та захистT i*lr}Юp:rtrruii
УкраТни, iншtлпt утвореним вi;lttовiдво до закоIriв Украiни вiйськовlrлI фрмуванням, ix з'сдrrаtrнялl, вiйськсlвиlt
ч.lст}lнам, пiдроздirrам, yстанс}ва\{ або орi,анiзацiяN{. що утримуються за рахунок коштiв державного бюджеТу,
ro rреб забс rпс,lсr&iя провс.,[сlIня антитсl)орltс гrt,t ноТ опсраttiТ

560731
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1.6.3

Д.llя

r

разовi, tтсDjо-]ичнi, цi:rт,овi BяecKIi та вiдракчваtпrя зitсновттикiв i ч-зснiв
сума коtлгiв, якi яадходять ло пенсiйних фH,rriB у виг-пядi BHccKiB на нецержавне пеtiсiйtrе забезгtечення
пirсивнI дохолtl
BapTicTb artTrrBiB, oтprI}I.lH}ix у разi припrrнеlпrя rоридичноi сlсобrr (у результатi iT лiквi:tацiТ. зяtтття, подi.,lул

1.7
1.8

1.9
1.10

пl]i]сдЕання або лепетвореттня)

1.1l

iншi доходи

Видатки (вицrати) неприбутковоi органiзацii (счма рядкiв 2.| -2.Ф

счма вилаткiв iвитрат) бюлжетноТ ус.ганови {орiанiзаttii) за загельнrtм rфндоьt вi]]псвtзrtо ]о jатsердк-#*ж
усган()в.lен()ilt\ tloпя_lку кuштоDисiв
"g-;,,'";
сума видаткiв iвитрат) бюджетноi устаl-tови (оргаtлiзацii) за опецiальнилr фндом вiдповiдно дu зSflСр} кёirих в
\claнoв,icнoм) llоря'.lку кошlорисtв
ý/ a' :
BapT"icTb активiв

iкоштiв або майна), BapTicTb ToBapiB iробiт,

пос,п5,г). BиKopllcTatl},lx (пере;lанlтl

фiнансування вr.rдаткiв на утриNlil}пrя неприбутковсli органiзацii, реа-чiзаrrii MeTlr (rtiлей, завданj
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дiяльIrостi, ви:]наtlених

i-i

:iяльrrостi, lrере;тбачсноi

установ.lими докумеI{та}lи. та,iабо длlt здiйсяеш{я непрrrбутковоi (добродiйtпоi)
lля ре",Iiгir-lнt,лх оргавiзачiГr

з.lкL]яо\1

безirtrвороlна фiвансова допо}rоt,i,t, -[обровi]rьяi пох(ертвyвання. },{илосердя тtlшо. у
оjI:rгод1l1на /lополlога

тоlп

4196и
4196я

z.4

чпс.;li:

2,4.1

1

гуN{аЕIlтарllа допомога

J ] гтт

бpoIrc;ýtt,Tc:iB. sittt)lL,ý]lcнl1\

cvr,ttt кош,t-iв або BapTocTi etteцilt;tbHrrx зiiсоtiiв ittлrtвiдуальн{)го]а\itil,,i,(!iасOк,

вillповiдItо до вil:iськових стаIrдартiв). техяiчнлrх засобiв cirocrepe},L,Iiltя. .,riKapcbKttx засобiв

,га

лtедичпих виробiв,

lасобiвособисrоititirни.проllкriвхарчуванllя.ttре.tпlеr,iвреtlовогOзlбеlпечення.агакоiкilllltихtоварiв.

виконанпх робiт, надан}.tх посл\,т ja псрслiком. II{о визнача€ться Кабiнетолl Мiнiс-грiв Украiяи. якi лобровi,чьяо
перерахованi iп;те_цсцij Збройнилl Crlralt !'Kp;iTttr;, HaltioHalrbHlli гвар;ii Yxpaillrl. С-,тчхбi безпскlт YKpaTHtlСлужбi зовtliluньоi розвiдки Украiilи, Дер;кавнili прикордоттнiri с:rуiкбi Укiэаiни, MiHrcTepcTBy BHyTpillltrix справ
Украiпи, Управлiiтню державrтоТ tlхорони Укра'iни, .Щер;кавнiii службi спешiirтьного зв'язку та зitхисту iнфорпlаuii
УкрtТни. iншltм vTBopeHirM вj;]trовiдво до закоrtiв Украirlи BiiicbKoBltlr r{юрмуванtlям. iх з'с,;tнаннtu, вiйськовиll
чttстIlllа}l. гtiдроздi:t:r.rt, ycTarl(lBa}t atro Opl dнi]аlitя\]! шо ут1]llillуiL)Iься за paxytloJi кOшrlts дср;,{iзвrll)г{, бю-(к.-t). л't,

погрео lабеltlс.lс}ня

j_+.J

Ilрове.-tення aHl lIlерорисlttчttоТ олераltii

BapTicTb активiв, переданIг( illшим tiеприбутковиьт органiзацiяпл або зарахованих до бюджет1, в результатi
-TiKbi:{;iriii iз:вяття, подLтч. пpIltjiHaHHя або перет,вореr*lяJ

2.5

iншi влтдаткп iвлrтрати)

1.o

Частяна II

Сума операчii (rTlepauii.i') нецiльового влtкt]}]исIання
г_чп,rа

ак-глiвiв.

r Tt,rl}

пlт al]H11 Jo}lo

чисцj:

-)

3.i гд

l\.1{]t,a

BapTicTb активiв (коштiв або майrlа), BapTicTb ToBapiB (робiт, rrосlrчг). якi вlrкористанi на цiлi iнrпi. нrж
фiнансlъаттrя виl{аrкiв на yтримашш неприбутковоТ органiзалii, реалtзацii мсти (rцiлей, завлань) та напрялriв

з.2

дiя,тыlостi, вtIзначенIгl ycTa]IoBiIl,r}lIl дOкчl1ента\{Ir- та,'або:rя з.:iiйсtтення нелрибутковоТ (добродil"тltоi};tiяльностi.
itеirелба.rеноi зако}rом лля 1,1е:iiгiйнiiх органiзаrliй
Збiльшеtiня (змеrtшенrш) лодаlкового зобов'язаr.rrrя звiтного (лолаrкового) псрiоду, цо )"Iочllюсться (r{оJliIивяе
(вiд'сл,rне') знаltення {рядок б - ря:lок б Звir,у rtpo викорIiсталlлlя дохо.riв (lipllбyTKiB.1 нелрлIбутковоi оргаtliзашii,
9Звiтч|,рOвIlлit]рl,.таililядо-tодiвirlрltб,у,з'кiв,.
якtrr:iуtочнюсться)).аборя:.ii]к7],i](J:rllцi2:о_]атнiiВГl:оря:lкiв7
веltрибутковоi органiзацii (+, -) Доходи (прибутки) або ir ч.tс гttнтl. lIto розпсlдlлснi ссрс.] зlсновн]Iкiв tлчачнttкiв),
,tлснiв неliрибlтковоТ органi rautT. tlраttiвtlикiв 1Kpirt оп.,lаI и IхньоТ llpatti. нdра\\ъання сlиноl о соцiа.rьItоt о
BHecKf), .lreHiB оgrганiв управ,тilтяя та iплllтх пtlв'язаних з ними tlсiб
{)б'скт оподаткчванвя iрядок

3

ряrток

di

l1одаткtlве зобов'язаrтня з податку на приброк пiдприr:лtств (рядок 5

х

-

:

4

5

6

;'l 00)

Виправлеиня помилок
Збiльlлення iзlчlентлеilriя) подrlтко.вого зобов'я:занtrя звiтlItlго iподаткового; лepio;l]*,, itlo _r-то.]1I1осll,ся (позитив-tiе
(Bi/t'cMHe) значеli]tя (рядок б - trrя;lок б Звirу про виliорIlстання дохtlдiв (rlрибу,гкiв) rrеприбуткtrвоi органiзацii,
якrтй у,гочнюеться)), або рядок 7 таблиtli 2 додатка ВП до рядкiв 7 9 Звiту IIро використання доходiв (прибуткiв)
неприбlтковоТ оргаrliзацii

(+-,

1

-)

C;;lra "птраl|l;- t5 '%} прлr вiдобра;яеrrяi He;foпjlaTи у сttцаri Звiry пр.} вIrкорrlстання доходiв 1прlrбу-пtiв)
неllрибутковоi органiзацii, якllй по;цаеться за звiтлlиii (полатковrrй) лерiод, пцо наста€ за псрiодt,rt. у яко\lу
Rt{явлено факт занttжевня податкового зоб<rв'я,lання (рялок 8 табrицi 2 додатка ВП ло рядкiв 7--9 Звiту про
викорtlс,гання лохолiз iлрrrбуткiв) неrrр.1,1б;71дбgоi оргаlliзачiТ}

8

1lеня, rrapaxoBarla lla виконitння виr,лоr пiдлуiIrtт1, l29.1.З пункту 129.1 c,t,a,l-гi l29 rлави 12 роз:riлу ll Ilодаткового
Kojieкcy УкраiЪи, або рядок 9 таб,lrиr{i 2 додатка tsi] до рялкiв 7 9 Звiту про викор!{стания дохо.цiв (rlрибуткiв)

9

неприбутковоi оргавiзацii

{З Уф rтря вiдображеянi недоглати в J.iочЕююqOму Звiтi про викорастаl*:я дохсдiв (прябугкiв)
неприбутковоi органiзацii (рядок7 х3 %)

Сlма пlтрафу

бaJ{BHlcTb додltткlв

гд'

,l

вгt

Наявнiсть ttоланих до Звrту про
вEкорlт.танlrя дохО_]iв
l

Фзб
+

Klts., Hctrplluy tKUts0l

оргаlтiзапii дtlдаткiв -

фрм

фiнансовоi звiтrrос,гi "

Баlrаrrс

фirrансовi

iЗвiт лро

i}e]y"jbTall1

Звiт про

F}к

PirtaH-coBrr

(Звir,про

грошових

й стан)

сукупнrtri

кt,lштiв

Звiт прrr
вrIаснIП:1

капiтал

лохiд)

Пршtiткrr

счб'ек,r,а

до рrчноТ

tli;ll lF!IСм ttllllTBl1

ryra;ror-o

фiнансовоi

звiтностi

Баланс

l]ез

пilппясмнlтптвit

фiнаясовоi

Звiт про

дlяjIь

фirrаrrсовi

Ttocf1

ч.]l ь l,il,г

l

l

,1

De,]\i,Iьri]T|.!

+

ло Звiту про викорrIс,ганgя лоходiв (лрибуткiв) неприбутковоi органiзаuiТ (заrrовню€ться
пункT .i6-.{ стапi 46 г"lави 2 роз:i-lv Il По;rаткового Korleкcy YKpaTRlt)

i подасться вiлповiдво до

наявнiсть
iоfiовýення

8

Змiст доловнеr*тя

Ns зl'п
1

lнфрмацiя, навслсна у

Дllа полlннл

РеЗу_тьтатI{

Баланс

фiналrсовi

Звiт про

фiнаrlсtrвит:i звiт
cy6'r:Kтa rra-toгo

Звiт про

+
,Щоповневrrя

Сlrрощений

Фirrаtтсовlrй звiт

Звiт про

ttlриOу

i0

]

13BiTi Trpo

04.02,20l9

викtlристання доходiв (прибуr,кtв) trсприбутковоI органiзаltii,га дOjtатках

{ý,'t
|F.,

зj\

l

ffi
IJ;Ё

4r

Kepi BHIIK {уповноважеrrа

мЕльниtгук

особа)

(iяiфм

та прiзвище)

зl6,722l116
iрсссrраtliiiuлй вомср обfiковоi картш1 flлаr.ника податгiв або серiя (зз наявностi) та Holrcp
паявr:остi)

Гt),лоlrljllй -v\,la tгсг llIc{l,ir Bl (PnBi-ta |ьна ]а }C.tcIlIlл
та rrрiзвище)

iр.aстрац;йяrtй номер об_liково'i картки Ltlir[uиKa ltola1 ljjB збо серiя {за лаяяrr, lcl1 Tr нопlсо

З****о*,

мщарвого мiсяg. в яоNу

пор]Ееяо lmоти тувсrу } 33.4 ffi
t ]] р{цдiду
1Е ЕаIБФже ЕоýеЕоЁ зобо*'жя з *од*lr ва бlrФб]ryеR
lоtолiв rliрrrб!ткiR,} !еirрrtбlа.коtt]'i opt.rшi )Jll| | t к |i_l]L lься зп псрlо, i l
lIочатку вrтзli!Ilrш орr,а}iiзац]1 lleilprlo}Tкots(]K] в yclatroBfcHoiN Ilорядкч,
яцIо тлке аt!Iiаlшя вiдбуlося пlзiliше) по осташiii день [Iiсяtrя) !! якOллч вltпнеяO .гllхе поруIJlення.
'Звrrачаmсqбвова(осЕовнаJставкаПод9ткувапрцб}аакувiдсшках,яавстаяовлева!уliкюмlЗ6lстаl-fi]ЗброзЯлуIIlПодатковогоколеRсуУкраiди,
'

"о**р
пiдIlрлr:мств. liяiг
rrpo вltкорпстапt]я

ll
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