
Вiдмiтка цро одержаннrI
(штамп коЕтродюючого оргaц{у, до

якого подаеться Звiт про
використ€rцЁя доходiв {гtрибугкiв)

неприбутковоi органiзафr)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
l7 червня 20lб року N 55_3

(у редакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 28 квiтrrя 2017 року N 469)

Звiтний (податковий)
2 |перiод2017року

Звiтний (податковий)
З |перiод, що

уточ}tю€ться
20_ року

, ..*РГ,'Г; Пr-П,НЛOви знання

Мiся

Мiсяць

Bx.|h---,**

звIт
про викориýтання доходiв (шриб;.гкiв) непрвбутковоi орr*Еiзацii

з 0 сlч 2\}18

Неприбуткова установа (органiзацй):

(повне паймеtту-вання згiдно з реестрацiйним и док!,t lентаrr и )

5 Код за СДРПОУ з9056806
Код виду екояомiчноi

дiяльностi (КВЕД) 8 8 9 9

Податкова адреса: Податкова адреса: м.КиiЪ, {арниrrький р-н,
вул.Харкiвське шосе, буд.l 70Б, кв.66

Рiшення про вкJIючонлш неприбуrковоТ органiзацi? до Реестру неприбугков!D{ установ та органiзатtiй:
7 |o*u22.11.2016 Ns l6265 14600842

'елефон +З80442З2З086

+з806722002l 8

8 |Ознака неприбутковостi органiзашii 0l0lзlб

дпI i ГУ ДФС у м.Киевi
(найп,tенування контролtоtочого оргаlI}-. до якого подасться Звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбlтковоi органiзацii)

показники Кол рядка Сума

1 2 J

Частина I
Щоходи неприбутковоi органiзацii
(сума рядкiв 1.1 - 1.11) 1

566169

фактично одержане фiнансування бюджетноТ установи {оргаяiзацil] за зага-qьни]\4 фондом 1.1

заJlишки коштiв бюдксгноi установи (орrанiзачiiJ на спефшьrшоr рацтжаь що перейIцли з

попереднього року
|.2

цOходи, одержанi бюджgтною устаЕовою (органiзацiею), що зарахованi на рахlттки спецiаlъного

фонду феТустанови (органiзафi) згiдно iз затвердженим у вст€шовленому порядку кошторисом
1.3

цотацiТ (субсидii), фiнансраr*rя, сrгритrланi з державtIого або мiсцевого бюджчгiв, держtlвнIФ( цiльових
фоrцiв або у меэках технiчнот допомоги

|.4

вартiсгь aKTr.BiB (коштiв або майлrа), варiсгь ToBapiB фобiт, послуг), отриманI]D( дJIя реалiзафТ мети
(флей, завдань) та напрямiв дiяльноgгi, визначеI*й установIIими документами,таlабо для здiйснення
неприбутковоi (добродiforоi) дiяльностi, передбаченоТ законом дlя релiriйrпж органiзацiй

1.5

надходження у виглядi безповоротноi фiнансовоТ допомоги, добровiльних пожертвувань, миJ-Iосердя

тощо, у тому числi:
1.6 566169

0лагодlина допомога 1.6.1 566169

ryMaHiTapHa допомога 1.6.2 гд



@HlD( засобЬ iндивiдуаlьного з.lхи9ту (касок, брокежилсгiв,

виготовленtD( вiдповiдно до вiйськовшr сгандартiв), технiчrrшr засобiв споСТеРеЖСНtUI, ЛiКаРСЬКrаС

засобiв та медичнLж виробiв, засобiв особистоТ гiгiсни, продrкгiв xap,ryBaнHrl, предмегiв речового

забезпечення, а також itп_uих ToBapiB, виконаних робiт, наданих посJIуг за перелiком, що визtIача€тъся

Кабiнетом Мiнiсгрiв Украi'лпа, якi добровiльяо перерахованi (передаяi) Зброfптlшl Силам УкраТrм,

Нацiонаrьнiй rвардii УкраiЪи, Службi безпеки Украiни, Службi зовнiшньоТ розвiдки Украirп1

Щержавнiй прикордошriй службi Украiни, Мiнiсгерству внугрiшяiх справ Укра'ilти, Управrrir*rю

державноТ охорони Украiни, ,Щоржавнiй службi спецiшtьного зв'язкута зirхисту iнформацiТУкраТни,

iяшим угвореним вiдповiдно до законiв Украi'ни вiйськовrаи формуванням, ix з'еднанням, вiйськовим

частиЕам, пiдrоздiлам, ycтalroBaý{ або органiзачiям, що УГРIdчIУЮТЬСя за рахунок коштiв державl{ого

бюпжш ппя потпеб забезпечення }1 oпeparIJ1

1.6.з

Bl засновяикlв 1 членlв |.7

птlR як1 до пенсiйних Фондiв v виглядi BHeckiB на недержавне пенсtйне 1.8

пасивнr доходи 1.9

1.10

lнпl1 1.1 i
В"дur*" (витрати) не*рибутковоt органiзачil
(cvMa вялкiв Z.| -2.6|

2
562272

2.1

2.2

сть ToBapiB (робlт, послуг), використаЕ*r( (переданвrt) длЯ

фiнавсувш*rя видаткiв на утриманrrя неприбуrковоi органiзшrii, реалiзшrii меги (чiлей, завдань) та

напряriВ дiяrьностi, визначенrоr Гi установчими доýrментами,таlабо дrя здiйснення неприбlп,ковоТ

(добродiйноi) дiяльностi, передбаченоТ закоЕом для реяiriйниrх оргаlтiзафй

52 468

б...r.r*опотна фiнаноова допомога. добровiльнi пожертвування, милосердя тощо, у тому числ1: 2.4 509 804

благодiйна допо1!1ога
1д1L.+. l 509 804

лопомога 2.4.2гд
Ьвiдryаьвого з€rхисту (касок, бронежилотiв,

зиготоВпенI]D( вiдповiжrо до вiйськовюr стандартiв), технiщlюr засобiв сilостереженнrl, лiкарських

ласобiв та медичних виробiв, засобiв оообиgгоi гiгiени, про.lцrкгiв харчуванIrI, предмегiв речового

забезпеченrrЯ, а тiакоЖ iншrл< ToBapiB> виконаIIID( робiт, наданrлr поаJýrг за перелiком, що визнача€ться

КабiнgгоМ МiнiсгрiВ Украirrи, якi добровiЛъно перерахованi (передавi) ЗброЁпrим Силам YKpair*l,

Е{ацiонаьнiй гварлii Украi'ни, Службi безпеки УкраТни, Сrryrкбi зовнiшrrьоi розвi.щи УкраТrш,

Щержавнiй прикордоннiй службi YKpai'IM, MiHicTepcTBy внугрiшяiх справ YKpai'ml, Управлiнt*о

цержавноТ охорони YKpai'tM, Щержавнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiТ Украi'ни,

iншим )двореним вiдповiдно до законiв Украi'ни вiйськовrдrл форт*ryванням, ik з'€дtанням, вiйськовим

частинам, пiдроздiлам, устаЕOвам або органiзачiям, що утрипrуються за рах}.цOк коштiв державного

бlопжетч- лля потоеб забезпечення антитерористичноi операцiТ

2.4.з

*р.r*" "**rц *р"дuй" iншим неприбугковим органiзацiям або зарахованих до бюджету в

резутьтатi лiквiдацiТ (зrмття, 
"одiлу, 

приеднання або,ере,"ор
2.5

{ ) 2.6

Частина II

Сума операфТ (операчiй) нецЬовоrО використашя aKTrTBiB, у тому числi: J

ц.манiтарна допомога
з,1 гд

apiB фобiт, поспуг), якi вrжористанi на цiлi iЯШi, НiЖ

фiнансрання вrадажiв на угримання неприбутковоТ органiзацii, реалiзацii меги (флей, завдаrь) та

напрямiв дiяльностi, визначенI,D(устitновчими дакументамЕ, та/або дrя здiйснення неприбlтковоТ

(добродifuIоi) дiяльноgгi, передбаченоi законом для релiгiйша< органiзачiй

доходи (прибугки) або iх чаgгини, що розподiленi серед засновникiв (учасникiв), T ленiв

неприбуrковоТ оргаrriзафi', прафвникiв (KpiM оплати iхяьоi праф, EapaxyBaEIrI единого соцального

внеоку), членiв органiв 1пrравлiнпя та iвmror пов'язаtлD( з нrлчли осiб

4

о6, латкчванIu{ (оядок 3 + рядок 4) 5

Подажове зобов'язанtrя з пOдатку на приб;пок пiдприемств Фядок s х _2 l too1 6

Виправленпя помилок

@пoДаткoвoгoзoбoв'язанrrязвiтнoгo(пoДаткoвoгo)пеpiо,ry,щ0yтoчgюеться
(позrгивне (вiд'емне) значенЕя Фядок б - рядок б Звiry цро використаllю{ доходiв (прибупсiв)

неприбупсоВоТ органiзафi', який уточНюсгьсФ), або рядок 7 мфмtц 2 додажа ВП до рядкiв 7 - 9 Звiry

про використаннrt доходiв (прибркiв) неприбугковоi органiзацТ (+, -)

7

видатки



Сlма штрафу {5 Уй при вiдображеннi недогrлати у ск.падi Звiry гrро використання доходiв (прибупсiв)
неприбутковоТ органiзапiь якй пода€ться за звiтний (податковий) перiод, що настае за перiодом, у
якому ВиrIвпено факт занIlDкеннrI податкового зобов'язаrдrя (рядок 8 таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7 -
9 Звiry про використання доходiв (прибугкiв) неприбугковоi органiзафi)

8

Пеня, нарахована на виконаннrI вимог пiдпункгу Т29,|.З пуiilfi_ч l29.| стаrтi 129 тяави 12 роздiлу II
Податкового кодексу УкраiЪи, або рядок 9 таб.тгrщi 2 додатка ВП до рядкiв 7 - 9 Звiry про
викориGтаннJI доходiв (прибуткiв) неприбупсовоТ органiзафТ

9

СУМа штрафу (З Ио) при вiдображеннi недоIuIати в уточнюючошу Звiтi про використашrrr доходiв
(прибугкiв} ноприбугковоi органiзацiТ (рядок 7 хЗ Yф

10

наявнiсть
полалlюi ло Звiту

IIро використанI]l{

доходiв
(прибуткiв)

неrrрибутковоi
органiзаui'i

лолаткiв - форпt

фiнансовоi
звiтносr,iб

БаT анс (Звiт

про

фiнансовий
стан)

Звiт про

фiнансовi
резчJtьтати
(Звiт про
сукчпttий

,л.,: -\

Звiт про рух
ГРОПIОВИХ

KolltTiB

Звiт про
власний
капiтаt

Припriтки
до рiчноТ

фiнансовоi
звiтностi

Фiнансовий звiт
суб'скта маrlого
пiдлрисмництва

Спрощений

фiнаrrсовий звiт
суб'скта маrrого
пiдприемництва

Звiт про

результаги
фiнансовоi

дiяль-
.l

ност1

Баланс Звiт про

фiнансовi
рез\.льтаги

Баланс фiнансовi
результати

х х

Наявпiсть додаткiв4
гд' вп Фзu

IВфОРмацiя, навеДена у Звiтi про використанtrя доходiв (прибугкiв) неприбlпковоТ органiзацiТ та додатках до нього, е

tr4gл5цич},к О.В.
(rнiuiали та прiзвище)

платЕика податкiв або серiя (за наявностi) та номер

nu",rop,ru';

Головний бухгалтер (особа, вiдповiдальна

Мельtмчук О.В.
(реестрачiйrтий Hollep облiковоi картки
пJ-iаiника пола,rкiв або серiя (за паявносli) Iа номер

,iаспорrаО;

' З*"uоаt ос" Hoi\,Iep к&цендарного мiсяця. в якоNfЧ порушенО вимогИ п!,нffу l ЗЗ.4 cTaTTi 1ЗЗ роздiлу- III Податкового кодексу УкраТни та
Нара\ORаНе По/а|'коВе lобов'язання З по.lатк) на прибуrок пiJприсrlств. Звiг про викориL-rання Loro_iiB (прибlткiв) неприбlтковоi
органiзаrrii скiIадасться за перiод З початку року- (або з початку визнанItя оргаттiзацiт неприбутковою в установлеIrомч lrорялку, якщо таке
ВиЗriання вiдб}тося пiзнiше) по останяiй день лriсяця, в якому вчиЕево Ttrкc лоруIrення.

' ЗuЗпа'ruСr""" базова (основна) с,гавка по.lатк) на прибlток у вiдсотках, яка встановлена пF{ктом 1З6. i статтi i Зб розлiлу Iii Податкового
кодексу УкраiЪи.

' ЗаповнюсгьСя у разi самостiйногО випраtsленttЯ помилки(ок) ul"rшxoM )/1очнелll]Я показникiВ Звiry прО використашUI доходiв {прибуткiв)
неприбутковоi органiзачii вiдтtовiдно до статri 50 глави 2 розл|пу I[ Податкового кодексу УкраiЪи.
а У вiдповiдних ю,riтинках lIрOставля€ться позначка "+".

' Зu.r,rurю*""п у разi здiйспення операцiй з гуманiтарною доlrомогок).
u fiодасr"сО вiдловiдяО до IIvHKTY z16.2 стагтi 46 розлiлУ l ПодатковогО колексу Украiни разом зi Звiтом про використання доходiв
(ПРибуткiв) веприбутковоТ органiзачii. Фiнансова звir,нiсть с додатком ;ro Звirv про tsикористання ,1оходiв (прибугкiв) пеприбутковоi
орга.нiзацii та йоm невiд'слrною часlиною.

' Запоurrо.r,"ся бюджетними установами (органiзацiяrм),

' Заr,оurrосться у разi подання разом зi Звiтtlм про використаннrl доходiв (прибlткiв) неприбутковоi органiзачii лоllовнення.
9 Серiя (за наявностi) та номеР паспорта зазначаютьсЯ д.riя фiзичниХ осiб, якi ;чrакlть вiдмiтКу у паспортi tlpo правО здiйснювати буаь-якi
платежi за cepicKl та HoMepo},I паспорта.

(lнiчiали та прiзвище)

,Щоповненrrя до Звiry про викOристttrшя доходiв (прибlткiв) неприб)дковоi органiзацii (заповr*осться i
ПОДаетьСя вiдповiдно до пуIffffу 46"4 cTaTTi 46 глави 2 роздiлу fI Податкового кодексу YKpai'r*r)

наявнiсть

доповЕенюI8
N з/п Змiст доповнення

(рес:страчiйr+ий вомер облiковоТ картки

iffi;щ;

за



4-

Щя частина Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзачiТ заповнюеться посадовими (сл_чжбовими)

особами контролюючого органу, до якого пода€ться
Звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоТ органiзаuii

Вiдмiтка про Bнecelrrи данIlD( до електрош{Oi бази податковоТ звiтrrостi " " 20_ porcy

(лосадова (слуrкбова) особа контролюючого органу. ло якого подасться Звiт про використання доходiв (прибlткiв) rrелрибlткrrвоj tlрганiзаltiТ (пiлпис
iнlцlfu,Iи, l1рlзвище))

За результатами камерапьноТ перевiрки Звiry про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоТ органiзачiТ
(потрiбне позначити)

порушень (помилок) не виjlвлено

20_ року

складено акт вiд "_" 20_ року N _
(лосадова (службова) особа ковтроrюючо.о органу, до якого подасться Звiт про
використання доходiв (прибу,гкiв) неlIрибутковоi органiзачii (пiдпис, iнiцiалrr,

прiзвише))


