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в!д[1!тка про одерхання

(шт1,\|п контролюючого оргз}у. до якого поддбься зв.т про впкорлстшвя

доход!в (прибут(!в) нецРибутково'{ оргш|зац!!)
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зАтввРджвно
!{акш й!н!стерства ф!нанс!в укра|ни

|7 червня 20| 6 Року ш9 55з
(у реджц|| ншш)' м!н1отерства ф!нанс;в укратни

в!д 28 кв!тня 2017 рокт х9 469)

]

зв1т
про викорпстання доход!в (прибутк!в) тгспрпбутково|орган|зац!1

х 3в|тний

3в!тний новий

9точнтоточий

2
3в|тний (податковий) пср|од

2019 поку
\4!сяпь х Р!к

3
3вттний (податковий) пер{од, цо уточнюсться

року
м:сяць 

|

Р1к

4 Ёеп ( 3БФ'' €дн!сть''за майб}тнс''
(повне вмня зг]дно з ресстрщ!йними до]Ф'мевтамп)

5 | (од зг1дно з €[РпФ! 26469763 код виду еконопт1чно] дпяльност: ((Б€[) ] вв'ял

6

|{одаткова адреса |[отштовий 1цд9ц6 | 69006

ортяст{я !тР гоБоРт{ии. Бу]1. 193 ]елефон 0612367000
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0в28 голов1{в упРАвл|г|ня дпс у зАпоР] оБлАст1, вознв, св,н!вськв упРАвл!ння у м.зАпоР|)кж!
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Р|п:ення про вкл}очення неприбутково!' орган1зац!| до Ресстру неприбуткових уотанов та орган1зац1й

дата 11.01.2017 м 1708284600034

[!оказн и ки код рядка €уь:а

2 3

9астп*:а |

пяпг!п |_1 - 1.| |'| 4353657

т) фондом 1.1

/опгян!зат т !|) рахунках' цо перейшли з попереднього роц 1.2

д"-"д"' 
"д"р'',*! 

б*'д,.','' у"'**' ('рган!заш1ею), шо зарахован! на рахунки спец!ального фонду ц1е1

установи (орган1зац1]) зг{дно 1з затверд)кениь{ у встановленому порядку кошторисом
13

до..ш: (.:с.'д;т;' 4'!''""ува'"", о.р^.* з державного або пт!сцевого бгоджет1в, дер)кавних ц|льових фонд:в або

у п:ежах техн1чнот допомоги
1.4

@арт!стьтовар|в(роб|т,послуг,1'отриманихдляреалпзац|!мети(ц!лей,
завдань) та напрям!в д|яльност|, визначених установч!|ми доцментами, та/або для зд]йснення неприбутково|

(доброд1йно!) д1яльност1, поредбаченот законошш! для Рел1г!йних орган

1.5

й!*'д*"""" у виглял| безповоротно1 ф!нансовот допомоги, добров!льних по)!(ертвувань, милосердя тощо' у тому

числ!:

б.ттаго.:! йна -допочога

16 4347033

1 .6.1 17200

1-6-2 гд
-у'" -""*ь 

"м 
*ртост1 спец!альнт.тх засоб|в |ндив|дуального захисц (касок, бронежилет:в, виготовлен!0.

в1дпов!дно до в1йськових стандарт!в), техн|нних засоб!в спостере>т<ення, л|карських засоб|в та птединних вироб1в,

засоб|в особисто-г г|г!сни_ прод) кт!в харчування. предт;ет!в ре!!ового забезпечення. а також !нших товар|в'

виконаних роб1т, наданих послуг за перел1ком, цо в11значасться 1{аб1нетом \''{!н:стр1в !кра|ни' як| добров|льно

перерахован! (передан|) 3бройним €илапп 9кра1ни' Ёац!оттальн1й гвард]| укра]ни' €щх:б: безпеки !кра|ни.

€лужб| зовн!тппьо1 розв1дки укра[ни'.[ержавн!:;т прикордоттн!й сщжб! !кра1ни, \4!н!стерству вттттр!тшн!х справ

!кра|ни, !правл|нн*о державно'1 охорони !кра|ни,,{ерт<авн1й слут<б: спец!ального зв'язц та захисц :нфорш:ац||

!кратни, |нтпип: утворенип: в!дпов!дно до закон!в !кра|ни в|йськовим формуванням' |х з'сднанням. в!йськовим

частинам, п!лрозА!лам_ установам або орган{зац!ям. що утрим}'югься з3 рахунок кошт!в дер;:савного бюл::<ец. лля

потоеб забезпечення проведе]]ня антитерористично': операш1|

| -6-з

17

ржавне пенс!йне за6езпе'тення 1.8

19 6624

1 .10

1.11

2 {35_]б5

2.1

2.2

установленоп|у :торлл

;(роб;т,послуг),використаних(переланих)лля
ф!нансування видатк|в на утриман!{я нЁприб1'тково1 орган!заш!!' рса.::!ззш:п мети (ц!лей, завда[!ь) та напрям|в

д1яльност!' визначених 11 уста1{овчи}|и д;куп{ента

2.3 12198



д,яльност!, передба!|ено1 законом для рел!г!йних орг3н!зац!й
безповоротна ф1нансова допомога, добров|льн| пожертвування. милосердя тошо- у тому числ! 24 4341459
0лагод1ина допог{ога 2.4.1

цман1тарна допомога 2-4.2 тл
суми котпт|в або вартост| спец|альних засоб1в |ндив!дуального захисц (касок, бронежилет1в, виготовлеяих
в1дпов|дно до в1йоькових стандарт1в)' техн!нних засоб1в спостере)!(ення' л!карських заооб|в та медичних вироб1в'
засоб|в оообисто! г1г|сни, пролукт1в харнування, предмет1в речового забезпечення, а також !нших товар!в,
виконаних роб1т, наданих поощг за перел!ком, що визначасться 1(аб!нетом й:н1стр1в 9кра|ни, як| добров!льно
перерахован| (передан!) 3бройним силам укратни' Ёац|ональн|й гвард|т укра{ни' 6щя<бл безпеки !кра|ни,
€щжб! зовн|тпньо!'розв|дки укратни, ,[ержавн!й прикордонн!й служб: !кра|ни, й!н!стерству внутр!тпн!х справ
укра1ни, 9правл1нн:о дер)кавнот охорони укра[ни, ,{ерт<авн!й слу>кб1 спец|ального зв'язц та захисц |нформац1!
укра'1ни, 1ншим утвореним в!дпов!дно до закон!в !кра|ни в1йськовим формуванням, п з'сднанням' в1йоьковим
частинам, пплрозд:лам, установам або орган|заш|ям. що утрим)'ються за рах)'нок кошт!в лер:тсавного бюлжец, лл,
потреб забезпенення проведення антитерористичнот операц!1

/1э

варт!сть актив!в, переданих |нтпим неприбутковим орган|зац!япт або зараховант.гх до бюд>кец в результат!
л1кв1дац[| (злитгя, под|лу, приеднання або перетворення) 2.5

1н1||1 видатки (витрати) /-о
9астина !|

€уь;а операц|! (операц1й) нец1льового використання акгив1в. ], топ:у числ] з

гуман|таона лопомога 3.1 гд
варт!оть актив1в (котпт!в або майна), варт|сть товар!в (роб!т, послуг), як| використан1 на ц:л| |нтп1, н|;к

ф!нансування видатк|в на утримання неприбутково'| орган1зац||, реал!заш1| мети (ц|лей, завдань) та напрям|в
д!яльност!, визначених устшовчи}{и документами, та-7або для зд!йснення неприбутковот (доброд!йно|) дйльност!,
передбачено'[ законом для рел|г1йних орган'зац|й

3.2

3б1льшення (зментпенш) податкового зобов'язання зв1тного (податкового) пер1олу, шо уточн}осться (позитивне
(в|д'смне) значення (рядок 6 - рядок 6 3в1ц про використання доход1в (прибутк!в) неприбутково| орган:заш:!,
який ),точнюсться)), або рядок 7 таблиц! 2 додатка Б[] до рядк!в 7_9 3в!ц про використання доход1в (прибутк!в)
неприбщково|'орган!зац1| (+' _) доходи (прибутки) або 1} частини, шо розпод;лен| серед засновник:в (упасник!в)
нлен!в неприбутково1; орган!заш!|' прац!вник!в (кр!\1 оплати |хньо| праш!. нарахування сдиного соц|ального
внесщ), нлен1в орган!в управл!ння та !нтпих пов'язаних з ними ос1б

4

Фб'скг оподаткування (рядок з + рядок 4) 5

|1одаткове зобов' язання з податц на прибуток тт|дприсмств (рядок 5 х 18 
2 

/1 00) 6

8в:т:равлення пом!!лок
3б|льш:ення (зьтеншенття) податкового зобов'язання зв|тного (податкового) пер|оду, цо уточн}осться (позитивне
(в!д'смне) значення (рядок 6 - рядок 6 3в!ц про використання доход1в (прибутк1в) неприбутково| орган!зац:!,
який уточн}осться)), або рядок 7 таблиц! 2 додатка 8|{ до рядк|в 7-9 3в1ц про використання доход|в (прибутк:в)
неприбутково[ орган|зац11 (+, -)

7

€ума тптрафу (5 %) пря в:добра:кенн! недоплати у склад; зв!ц про використання доход!в (прибутк!в)
неприбрково[ орган|зац1!, який подасться за зв!тпий (податковий) пер!од, що настас за пер!одом. у яком)'
виявлено факт зани>кення податкового зобов'язання (рядок 8 та6лиц! 2 додатка Б|1 до рядк1в 7_9 3в!ц про
використання доход1в (прибутк1в) неприбутково] орган1зац!1)

8

|[еня, нарахована на виконання вимог п!дпункц 1 29. 1 .3 пункц 1 29. 1 статг, \29 главл 1 2 розд|лу 11 |[одаткового
кодексу !кра|ни, або рядок 9 таблиц! 2 додатка Б|[ до рядк:в 7_9 3в|ц про використання доход|в (прибутк|в)
неприбутково! орган1зац!|

9

€ума п:щафу (3 7о) при в!дображенн{ недоплати в уточн}о}очому 3в!т1 про використання доход1в (прибуткпв)
неприбутково| орган1зац|| (рядок 7 х3 "А\

10

![]{

,1]

11

п]{

}

Ёаявн1сть додатк1в 
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!{аявн|сть поданп до 3в|ц про
використання доход1в

(прибутк|в) неприбутково|
орган!зап1| долатк|в _ форм

ф1нансово| зв|тност| 
6

Баланс
(3втт про

3в|т про

ф!нансов!

результати
(3в1т про

сукупний

дох:д)

3в1т про

рух
гро1шових

кошт!в

3в|т про

власний
кап!тал

|{рим!тки

до р!вно!
ф!нансово!
зв!пост1

Ф1нансовий зв!т
суб'скта малого
п!дприсмництва

€прошений

ф1нансовий зв!т
суб'скта малого
п!ппоисмнит]тва

3в!т про

результати

ф!нансово1

д!яльност!стан )
Баланс

3в1т про

ф|нансов!
)езультати

Баланс
3в!т про

ф:нансов!
)езультати

+

.{оповнення до 3в[ц про використання доход|в (прибрк1в) неприбутково| орган|зац![ (заповн!о€ться ! подасться в!дпов!дно до
пунку 46.4 стат[1 46 глави 2 розд1щ 11 |{одаткового кодексу !кра|ни)

Ёаявн]сть
!

лоповнен!]я

]\! з/п 3м1ст доповнення


