
,Щодаток 2

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання

фiнансовоi пiдтримки з бюджету
MicTa Кисва

Заявка на участь у конкурсному вiдборi

Назва |ромадськоТ .органiзацii, що
подае конкурсну пропозицlю

Громадська органiзацiя
<<Подiльське район не товариство
iнвалiдiв <<€днiсть>>

Назва прiоритетного напрямку

Назва проекту <Mpii людей на краще майбутнс>>

Вiдповiднiсть проекту оперативним

цiлям, завданням та заходам СтратегiТ

розвитку MicTa Кисва до 2025 року

Оперативна та першочергова
мета допомоги осiб з iнвалiднiстю

Загальна сума витрат для виконання
(реалiзацii) проекту, тис.грн.

200

|73

MiHiMmrbHo необхiдний обсяг витрат

для виконання (реаrriзацii) проекту,
тис.грн.

|72

Термiни реалiзацii проекту до 31.12.2018р.

Адреса громадськоi органiзацiT
Телефон, факс, e-mail

м.Киiв, вул. Свiтлицьког о r24- Ь
м.Киiв, вул. Свiтлицького, 28-В
434-87-37 prti.ednist@ukr.net

Прiзвище, iм'я, по батьковi голови
грj}дФя_еькоТ ор ган i з ач iT

Юр'ева Катерина Микитiвна

а громадськоi органiзацii

органiзацiТ

Y!tr

К Юо'rrаК.М.>ry' (пIБ,)

a

Щата ресстрацii заявки * /0, ру, иl?
Реестрацi йний номер конкурсноТ
пропозицii

*

,{/
Пiдпис -ЙИ 

6/о-оо а"/

* Заповнюсться Органiзатором конкурсного вiдбору
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАiНИ
ГОЛОВНЕ УГРАВЛIННЯ СТАТИСТИКИ У М.КИСВI

вIruцл стАтистики у подIльсъкому рАЙонI
в),л,Костя}lтиl,|iвська 9, м.КиТв, 0407 l

тел. (044) 46З-64-16, E-mail:podil@ukФack.net

зАtвIJрд)I(0но
Наказ Дсржкомстаry YKpaillи

l2.06.2007 Np 164

ДОВIДКА АБ м 51з275
з единого дЕржАвного рЕестру

пIдtIри€мств тА оргАнIзщIЙ укрАIни (€дрпоу)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
"ПОДIЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО IНВАЛIДIВ

Iдентифiкацiйний код 26200038

Керiвник ЮР'СВА КАТЕРИНА МИКИТIВНА

Класифiкацiйнi данi:

Мiсцезнаходження 80з8500000
за КоАТУУ

Телефон 4З48'7З7

04215 м,киIв, подльськиЙ р-н, проспЕкт
рАдянсъкоi укрАiни, ьчдинок 20 с

Органiзацiйно-правова
форIr{а за КОПФГ

8l5 громАдськА оргАнIзАцIя

I]иди дiяльностi за KBEff-2010

94.99,Щiяльнiсть iнших громадських органiзацiй, H.B.i.y.

IнотЙтуuiйний сектор економiки за KICE S.15 Некомерчiйнi органiзацii, що
обслуговуюТь домашнi господарства

f*.*л"*}Жt',
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Щата внесення даних щодо суб'екта ло е.ЩРПОу t 1.09.2012
Дата видачi довiдки l1.0g.2ll2
Виконавець СТАЩник к.к. Телефон 4175787

!ата первинноi реестрацii

!ата та номер останньоi ресстрацiйноТ дiТ

Свiдоцтво про дерх{авrlу реестрацiю

мiсце проведення реестрацiйьоi дii

начальник

02.08.2002

03.07 .2012 Jф 107l 1070003005528

серiя J\Ъ

ПОДЛЬСЬКА РАЙОННА В MICTI КИСВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

шЕстАк о. о.

К rо4'ебQ_
I

591TYY - Класифiкатор об'сктiв адмiнiстративно-територiа;rьного устрою Украiни
I9I9Г - itласифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарюваннriItвЕД , Класифiкацiя вlлдiв etcoHoMi.lHoT дiяльностikIcE -класиtрiкаltiяiнституцiйнихсекторiвекономil<lt
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€диниЙ дЕрждвниЙ рЕестр юридич

випискА
з €диного державного р...rру юридичних осiб

та фiзичних осiб-пiлприсмцiв

ГРОIИАДСЪКА ОРГАНIЗАЦIЯ,,ПОДIЛЪСЬКЕ РАЙОННЕ
товАриство IнвАлIдIв,,€днIсть,,

IDe н mаф iкацiйн uй ко d юр u0 чч Hoi' о с о б а:
262000зв

Mic цез нмо dсrc е ння юр uО ччноi' осо б u :
04215, м.киIв, просп. рддянськот укрдтни, Будинок 2о с

lаmа dерltсавнО[рессmраЦii|, 0аmа mа номеР запuсу в €duному dерясавному peecmpi
юрuluчнltХ осiб mа фiзuчнuх осiб-пir)прuсмцiв про вю|ltoчення do €Duноzо
deparcaBHoeo ре€сmру:
02,0в .2002, 25.05.2оо6, 1 о71 \2а оOоо о0552в

q

,подiльсше раЙонн0

mBsplttiTrio hва,Ilдl

кOднigть))
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прьвutце, iлц'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmч юрudччнi diI вiё ilteHiюрuduчноi особu без ooBipeHocmi, у mому чuслi п'idпuсуваmч oozoBopu, mа налопiсmь
обмесrcенЬ ulоёО преОсmаВпuцmва eid iMleHi юраОачнir особа аОо jБччноi
особu-пiOпрu€lиця:
ЮР'еВА КАТЕРИНА МИКИТIВНА * керiвник

прiзеutце, iм|я mа по баmьковi ocio, якi маюmь право вцuняmll юрuоuчнi ait Bio iMeHi
юрuduчноi особu без ooBipeHocmi, у mому часлi п-idпuсуваmч ёоziворu, mо наявнiсmь
облсеэкенЬ ulоdО преdсtпаВнuцmва Bi| iм|епi юрuОччноl особч або фЬччноtособu-пidпрц€мця: ,'

ЮР, еВА КАТЕРИНА МИКИТIВНА

.Щаmа mа номер запuсу про вяmmя на облiк, пазва.mа iОенmuфiкацiйнi коdч opzaHiB
сmаmuсmuкu, MiHЙoxodiB, Пенсiйнаzо фонdу Украiнu, в якlDс юрudччна особа
перебувае на облitу:
05.08 .2002, головнЕ упрАвлIння рЕгIонАльноI стАтистики,
2t680000
26,09.2002, 399,7, дпI у подIльському рдЙонI гу мIндоходIв ум.кисвI, 3В671091 (данi про взяття на облiк як платника
податкi в )

01.09.2002, 04-8229, дпI у подIльському рдйонI гу мIндоходIв ум.киевI, з8671091 (данi прО взяття на облiк як платника единого
внеску)

Не пiдлягае постановцi на облiк в пЕнсlЙномУ ФондI УкРАlНИ узв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд O4.0-|.2OI3 N, 4O6-VII
"про внесення змiн до деяких законодавчих akTiB Уlqаiни узв'язку з проведенням адмlнlстративноi реформи'l

,|апi про основнай в ud економiчноi' Оiяльносmi:
94.99 !iяльнiсть iнших громадсЬких органiзаuiй, н. в. i. у,

щqнi п_ро реесmрацiйнuй помер плаmнuка еоuноео внеску:
0 4-в229

Клас професiйноzо рunu,Е вuробнuцmва плаmнuка eDuHozo внес,Е за оcновнllлl вulом
йоzо е ко пом iч н ot d iпл ьнос mi:
1

,{аmа mа час вudачi вuпuскu:
29.12,20I4 09:53 29

якимович к.м.
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€ДИ,НИЙ ДЕРЖАВний рЕ€стр юридичних осБ тА ФIзичних осБ - пцпри€мцIв

ДЕР}КАВ НД РЕеСТРЩIЙI IA

витяг
з €диного державного ре€стру юридичних осiб

та фiзичних осiб-пiдприсмцiв

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Закону УкраТни "Про державну ресстраuiю юриличних осiб Та

фiзичних осiб-пiдприемцiв" на запит: БОЙКО ТЕТЯНА ЯКIВНА вiд 1б.12.2014 за Ns

1977594l станом на 16.12,2014 вiдповiдно до наступних критерiiв пошуку:

Kod €ДРПОУ: 2620003В

надасться iнформачiя з единого державного ресстру юридичних осiб та фiзичнИХ
осiб-пiдприсмцiв (СДР) у кiлькостi 1 записiв:

Запис 1

Повне найменування юрuduчноi особu mа скорочене у разi йоzо наявносmi:
громддськд оргАнIзАцIя "подIльськЕ рАЙоннЕ товАриСтВо IНВАJIIДIВ
"сднIсть", пртI "сднтстьll

262а0O3в

О р zанiз ацiйн о- пр ав о в а ф орлl а :

ГРОМАДСЬКА ОРГАН IЗАЦIЯ

М ic цез нахо dcш е ння юр aD uчн ot о с о б а :
о4275, м.киiв, подIльський рдйон, просп. рддянськоТ укрдIни,
Будинок 20 €

Перелiк засновнакiв (учаспuкiв) юРudачноt особu, у mому чuслi прiзвuulе, i.l+|'Я, ПО

баmьковi, мiсце прожuвання, яклцо засновнuк - фiзuчна особа; наймёнування,
мiсцезнахоdлrcення mа iОенmuфiкацiйнuй Kod юр'uduчноt особu, якulо заснОвнuК -
юрuduчна особа:
юр'свд кдтЕринд МикИТIВНА, iндекс 04215, м.Киiв, Райони MicTa Киlв
район, свIтлицького, будинок 2В-В, квартира 42, розмiр вНескУ До
статутного фонду 0.00 грн.; КАРАЩУК ЛЮДМИЛА AHTOHIBHA, iНДеКС
04215, м.Киiв, Райони MicTa Киiв р СВIТЛИЦЬКОГО, будинок
28-В, квартира 18З, розмiр внес ного фонду - 0.00 грн.

оa

+/ \t
"ПоДльське райOкне
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laHi прО 
уозмiР сmаmуmноzо капimалу (сrпаtпуmноzо або сl<.паОепоео капimму) mа про

dаmу закiнцення йоzо формуванlut:
0. 00 грн.

основнuй в uО економiчноi Diяльносmi:
94.99 Дj-яльнiсвь iшrplx гроtiедських органiзацiй, н. в. i. у.
Прiзвuще, iлl'я, по баrпьковi, 0аmа обрання (прuзначення) осiб, якti обuраюmьсл
(прuзпачаюmься) do opzaHY управлiння юрudачноt особu, уповноваJtсенчж преdсmавляmu
юрuOачнУ особУ у правовiDносuнах з mреmiмч особалtu, або осiб, пкi маюmь право
вчuнлmu Йit Bid iMeHi юрuOuчнОt особu без OoBipeHocmi, у mому чuслi пiОпuсуваmч
dоzоворu tпа daHi про наявнiсmь обмехсень tцоdо преdсmавнuцmва Bio iлtенi юрudччноt
особu:
юр,евА кАтЕринА микитIвнА - пiдписант, юр,€вА кАтЕринд микитIвнд
керiвник

,Щаmа mа номеР 3ап,uсУ в €ёuноМу dерuсавному peecmpi про провеОення Dерlсавноi
ре€сmрацii юрuduчПоi особu -у рвЬ колu dерuсавна ре€сmрацiЯ ю.рuduчпоi особu фла
провеlена пiutЯ набраннЯ чанносmi 3аконом YKpatHu "Про dерilсавну реесmрацiю
ю р ud uч н tx о с iб mа ф iз ач н чх о с iб -п id пр аелi цi в r' :
вiдомостi вiдсутнi

!аmа depacaBHo'i реесmрацii, dаmа mа номер запuсу в €Оuному Оержавному реесmрi про
вмюченнЯ do €duпоzо dереrcавНоео ileecmpy вidомоСmей про юрuОuчну особу - у разi, колu
dерясавна ре€сmрацiл юрuOuчно'i особа була провеdена Оо набрання чuнносtпi 3аконом
{Yrairyu "ПРо Йераrcавну реесmрацiю юрudачнчх осiб mа фЬччнчх осiб-пidпраемцiв'':
02.08.2002, 25.05.2006, 1 07 l 720 0000 о05528

!аmО dерuсавнОi реесmрацii, Оаmа mа номер запuсу в €Duному Оернсавному реесmрi про
ПРОВеOеННЯ dеРнсавпоt реесmрацit юраdччноt особu, яка уmворена в резульmаmi
переmвореннл:
вiдомостi вiдсутнi
Сmаmус вidомосmей про юраduчпу особу:
вiдомостi не .пiдтвердхено
[aHi ПРО ПеРебУванпя юрuduчпоi особu у процесi проваDження у справi про бапкруmсmво,

"ЛOдiльсьхе районне
.тOвариствоlнмiдiв

iдентифiкацlйн ийкол 262000!

Nt ]_9]75941 Стор. 2 э З

К /q:сd<
/



Щодаток 3

до Порядку вiдбору громадських
органiзацiй для надання

фiнансовоТ пiдтримки з бюджету
MicTa Кисва

Опис проекту
для реатriзацiТ у20|8 роцi

Mpii людей на краще майбутнс
1rrчзва

назва громадськоi органiзацii', яка пода€ проект

Громадська органiзацiя <<Подiльське йонне товариство iнвалiдiв <€ДНIСТЬ)

1. Загальна iнформацiя про громадську органiзацiю:

- дата створення 02.08.2002р.
- предмет дiяльностi

икlв Та
28_в

благодiйноi допомоги)
- досвiд реалiзацii заходiв iз залученням

хист iH

iщення за
24-л

бюджетних коштiв За 1б poKiB трудовоi

lина
членами Го <<ПРТI <<€днiсть>>

- СТРУКТУРа Та ЧИСеЛЬНiСТЬ Органами чправлiння i контролю Товариства е
конференцiя. правлiння. ревiзiйна комiсiя. На облiкч cToihb 3б5 осiб з
iнвалi4нiстю.
- джерела фiнансування благодiйна допомога. пожертвчвання.
- наявнiсть pecypciB для виконання проекту в штатi органiзацii масмо б

инlи валцlв
товариство бчло вiдзначено слiдчючими цагородамц:

- Орденом Княгинi Ольги IIr стчпеня;
яки та в Украiни

КМДА. депчтатiв рiзних piBHiB.

2. Опис та обrрунтування необхiдностi реалiзацii проекry

2.1. Мета проекту
здiйснення конститyцiйного права iнвалiдiв на працю. моральнч та фiзичнч
реабiлiтацiю iнвалiдiв в соцiальномч середовищi. захист соцiальних
економiчних. творчих. кчльтчрних, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB
iнвалiдiв. що е членами Го <<ПРТI <<€днiсть>>

2.2. Ifiльова групо, на яку спрямовано проект (з розподiлом за статтю)



lзацrl iTb зl Bciозологiй. Се них iнвалiди

2.з. опис проблеми, на вирiшення якоi спрямовано

та
ини, Ir пп-17 ю. ца, IIriтей з iцвалiдн

и
кiль

2.4

ося в

вн
го tшнl

и в змозi

цшилас
ибини
вал и

,i
ючи Mi eHci

План заходi в з реалlзацtt п
Етапи реалiзацii Опис заходiв для

здiйснення етапу
TepMiH

реалiзацiТ
етапу

Результати здiйсненБ
етапу

fleHb лiтньоi
людини

rlривlтання з днем
лiтньоI людини членiв
товариства в
орендованому примiщенi
по вул.Свiтлицького, 28-
в

01.10.2018р.

l4.10.2018p.

l Влаштуемо
юмористично-
розвчDкitJIьни процраму з
конкурсами.
Пригощатимемо 32
людей чаем,
солодощами та
фруктами

Щень захисника
УкраiЪи

Поздоровлення чоловiкiв
з !нем захисника
УкраiЪи в орендованому
примiщенi по
вул.. Свiтлицького.2 8-R

видача солодощiв
чоловiкам в кiлькостi в
149 чоловiк по коробцi
цукерок

Мiжнародний день
iнвалiда

llривlтання осiб з
iнва.гriднiстю та концерт
у примiщеннi клубу
<Виноградар) по пр.-т
Свободи,26-Б

03. 12.201 8р. Запрошено 200 осiб з
iнва,шiднiстю на
святково-розважальну
програму з
привiтаннями та
врученням коробки
цукерок i букетику
KBiTiB кожному члену
товариства. Булуть
запрошенi депутати
КиiЪради, представники
Подiльськоi
райдержадм i н i страцiТ,
спонсори

!ень Св.Миколая Поздоровлення дiтей з
iнваrriднiстю в
орендованому
примiщеннi по
вул. Свiтлицького,2 8-В

19.12.2018р. Привiтання20 дiтей з
iнвалiднiстю BiKoM з 5
до 16 poKiB набором iз
канцтоварiв, iграшками,
солодощами та
фруктами



2.5.

в

2.6.

Участь громадськоТ
ресурси тощо)

йних

и х. Л{и

Очiкуванi результати реа-шiзацiТ
результативнi показники)

органiзацii В реалiзацii проектУ (людськi, фiнансовi

Цорих
не ба

проекту (вкажiть KoHKpeTHi кiлькiснi та якiснi

2 Людей з д,r"'' лiт

та

та

мо

х

ни
<<Ви

2.7.
Зай
в вленi lнш

к3. с
лъ
п/п

Назва cTaTTi витрат на реалiзацiю
проекту

Кiлькiсть, од. Щiна за
одиницю,

грн.

BapTicTb,
грн.

1 Матерiальне заохочення:
- Голова mоварuсmва
- Засmупнuк zоловu mоварuсmва
- Бухzшmер

3 чол х 12Mic
] чол х ]2 лtiс
] чол х 12 Mic
] чол х ]2 Mic

3750,00
з750,00
3750,00
3750,00

135000,00
45000,00
45000,00
45000,00,, оплата теплопостачання 8,5 гкал 2000,00 l7000,00

3. uплата водопостачання 12 куб.м. 16,6667 200,00
4. Оплата електроенергi[ 3000 кВт 2,6667 8000,00
5. Пос.lryги зв'язrqу

- Дбонеменmна плаmа за mелефон
- Мiсцевi розлловu

Послуга
] шm х ]2 л,tiс

558зЗ,3з3 сек х 12 Mic

2200,00
80,00
0,002

2300,00
9б0,00
1340,00

6. Експлуатацiйнi витрати 90,1 м'х 12 Mic 4,16204 4500,00
7. вивiз смir*тя 2 конт. х 12Mic б0,41бб 1450,00
8. Канцтовари

- Папiр А4
- Папка на зав'язках
- Файлu
- Ручка

грн
20 пач
]0 шm
5 упак
20 шm
]0 шm

2130,00
9],00
5,50
45,00
l0,00
5,00

2350,00
]820,00

55,00
225,00
200,00
50,00

9. Засiб КЗI <Sесчrе Тоkеп-337М)
(електронний ключ)

3шт 733,3333 2200,00

загальна сума 173000.00

_ ПоздоDовлення 20 дiтей-iпВалiдiВ з дитинСтва З днеМ святогО Mr*o.,ru".СВяТкоВПй D8ПоК З ПоДарvнками ч виглядiв канцтоварiв. iгра-о*,солодощiв та фрчктiв.

,\rLrl\ l



* 
.Що кошторису не можуть бути включенi TaKi види дiяльностi:

нацання фiнансовоТ пiдтримки для участi в довгострокових навчаннях i тренiнгах;
закупiвля TOBapiB будь-якого виду, що становить бiльше 60% бюджеry;
видатки на придбання основних засобiв;
будiвництво та капiтальний ремонт, придбання HepyxoMocTi;
створення фiнансових фондiв;
органiзацiя i проведення розва;кi}льних заходiв;

bKoi органiзацii ЮрОева К.М.

lдентиФiкацiйний

. ioB 262OO0t8,

проведеннЯ довгостроКових наукових або технiчних дослiджень;
органiзацiя та проведення фуршетiв, банкетiв, обiдiв тощо;
здiйснення дiяльностi релiгiйного або полiтичrо.о *uрч*фу.



Iнформацiя про дiяльнiсть та досвiд роботи
ГРОМадсЬкоi органiзацii <Подiльське районне товариство iнвалiдiв <€ДНIСТЬ>

ГО <<Подiльське районне товариство iнва;riдiв (еДНIСТЬ) засновано
02.08.2002 року на заг€Lльних зборах (Конференцii) iнвалiдiв Подiльського району
м.Киева.

Раз у piK ми проводимо звiтну Конференцiю, а раз у п'ять poKiB проводимо
звiтно - виборчу Конференцiю.

У 2002 роцi одноголосним рiшенням на КонференцiТ було вибрано головою
товариства Юр'еву Катерину Микитiвну, а в 2016 роцi вона була повторно вибрана
на цю посаду.

Помiж Конференцiями виконавчим органом товариства с правлiння до складу
якого входять caMi iнвалiди. Засiдання Правлiння вiдбуваються в Mipy необхiдностi,
апе не рiдше одного разу на кварт€ш.

Метою дiяльностi ГО (ПРТI (еДНIСТЬ>> е благодiйна допомога та соцiальний
захист iнвалiдiв, що е членами даного товариства.

Наша органiзацiя добровiльна, |ромадська, неприбуткова i живемо ми в

цiлому на пожертвування та благодiйну допомогу. На сьогоднiшнiй день у
, товариствi стоять на облiку 365 iнвалiдi Подiльського району м.Киева Bcix вiкових

категорiй, груп i нозологiйi в тому числi:

- Щiтей з iнвалiднiстю - 20 осiб;
- Iнва-гliди I групи- 54 людини ( з них 29 осiб - лежачi);
- Iнва;riдiи II групи - |7| людина;
- Iнвалiди III групи - |20 людей,

з них 32 особипохилого BiKy.

За 16 poKiB нашоi дiяльностi товариство було вiдзначено насТУПнИМИ

нагородами:

- Орленом Княгинi Ольги III ступеня;
_ Подяки та почеснi грамоти вiд Кабiнету MiHicTpiB, голови КМДА, ГоЛоВи

ПодiльськоТ райдержадмiнiстрацiТ м.Киева та депутатiв рiзних piBHiB.

ми постiйно вимушенi звертатися задопомогою до багатьох органiзацiй MicTa

i дякуючи iM, нашим благодiйникам ми живемо, радiемо сонцю i хоч на деякий час

забуваемо про cBoi недуги.

серед наших членiв товариства с визначнi iнвалiди - майстри спорту та

неоднор€вовi чемпiони Украiъи з сидячого волейболу та плавання.

у нас е б волонтерiв - iнвалiдiв, якi працюють на громадських засадах, €lле

стараннО та сумлiНно не покладаючи рук обслуговують iнва-гriдiв.

Загальними зусиллями проведенi наступнi заходи:

1. Майже кожного мiсяця кожний член товариства отримуе продукти

харчуваНня, одяг та взуття, який бу" у вжитку, лiки, постiльну бiлизну,

миючi засоби, дитячi iграшки, iнвалiднi вiзки (за потреби), ходунки,

милицi, тростинки, якi волонтери видають в орендованих примiщеннях за



адресами вул.Свiтлицького, 24-Л та вул.Свiтлицького, 28-В. ГО (ПРТI
<<Сднiсть>> спiвпрацюе з такими благодiйними органiзацiями, як:

- Кисво - Печерська Лавра;
- КМБФ кФудбено;
- ТОВ <<Тетушка <Клавa>;
- Свято Кафедральний собор;
- ТОВ <Оазис>;
- ТОВ <Макдональдс);
- Введенськиймонастир;
- ТОВ <Сандора>;
- БФ <<KapiTec>.

2. Здiйснено eкcкypcii до:
- Музею пiд вiдкритим небом (Пирогово);
- Киево - Печерськоi Лаври;
- Чоловiчого та жiночого монастирiв в урочищi Кипяче, що на

Житомирщинi;
- Оглядову екскурсiю по пам'ятним мiсцям м.Киева.
3. Працюють кружки художньоТ самодiяльностi, декоративно - прикjIадногО

мистецтва, шахово - шашковi конкурси, кружок вишивання. ПоДаемО

ручнi роботи iнвалiдiв та дiтей - iнвалiдiв на Всесоюзнi виставки та в
благодiйнi фонди м.Киева. В конкурсах беруть участь TaKi iнвалiди, як
Кондратюк С.С., Чернишенко Л.Ф., Пироженко В.В., Гарманчук В.О.,
Пiкуля Т.П., та багато iнших. Переможцi завжди получають призи у виглядi
cyBeHipa чи солодощiв.

4. В товариствi створений художнiй самодiяльний колектив <<НадвечiР'Я>>, ДО

складу якого входять caMi iнвалiди.
5. Влаштовуемо у клубi <<Виноградар>) за адресою проспект СвОбОДИ,26-Б

святковi ранки для дiтей - iнвалiдiв, концертнi програми.
6. Запрошуемо священникiв для проведення богослужiння i молитв.

7. Органiзовуемо прийом iнвалiдiв по юридичним, соцiальним, побутовиМ

питанням, та при необхiдностi направляемо до структурних пiдроздiлiв

Подiльськоi Р.ЩА.

8. В клубi <<виноградар) було органiзовано зустрiч з артистами, а саме з

проекту <х-фактор> Микитою Ломакiним, заслуженим колективом

"уло*пr"оi 
самодiяльностi <горлиця>) та зразковим ансамблем кусмiшка

Сонця> гiмназiТ Ns59 iM.O Бойченка-
g. У спiврацi з територiальним центром Подiльського районУ м-Киева

здiйснюемо соцiальну реабiлiтацiю iнва-гriдiв на лiкув€tльних тренажерах,

дошцi Свминова.
10. Вiдвiдуемо на дому лежачих, тяжко хворих, одиноких iнвалiдiв та

допомагаемо iM в побутових послугах.
11. Була органiзована допомога 75 iнвалiдам - членам органiзацiТ в частинi

безкошrтОвногО придбання та доставки газет та журнi}лiв, таких як:

- <<Сегодня);

- <Порадниця)>;
- <ЗОЖ>;
- кТаЙни пришлого)>;



- ((Благовiст>;
- (1000 рецептiв>>;
- <<Зелена планета>.
Т2. Приймаемо активну участь у благоустроi парковоТ зони Виноградар,

територiI Синього озера та озелененi мiкрорайону.

РОбОта ГО (ПРТI (СДНIСТЬ) спрямована на те, щоб кожна хвора людина
вiдчувала себе повноцiнною в суспiльствi, захищеною, охопленою нашою турботою
i увагою.

Голова Го (ПРТI 'ева К.М.
ППофьське 

районне
mBapltcтвo iнвмiдiа

tOднiсьll
iдентифiкацlйний
код 262ооо18к

Ьб
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€ДиНИЙ ДЕРжАвний рЕ€стр юридичних осlБ тл Фlзичних осБ - пцпри€мцIв

дЕр}ItАв нд рЕестрщrЙrrд
aa

сlt}DкБА )rкрАIни

,Щанi про перебування юрuduчноi особu в процесi прuпuнення:
вiдомост1 вiлсутн1

,щаmа mа номер запuсу про dерuсавну ре€сmрацiю прuпuнепня юрuduчно'i особu, пidспава
1,1tя йоzо впесення:
вiдомостi вiдсутнi

,Щаmа BiOMiHu OeplKaBHoi реесmрацit прuпuнення юрuduчноi особu, пidсmава dля'ti
внесення:
вiдомостi вiдсутнi

Iнформацiя про зdiйснення зв'язtу з юрuduчною особою:
4з4вlз,7, 80679436516, 4з4в737

Номер, dаmа mа час формування вumяzу:
19115941, 76.12.2014 09:46: 16

СдиниЙ державниЙ ре€стР юридичниХ осiб та фiзичниХ осiб-пi.чприсмчiВ 3находиться у cTaHi

формування. Iнформаl-tiя про юридичнлгх осiб та фiзичних осiб-пiдприсмttiв заресстрованих до 01.07.2004 та не

включениХ до €диногО державногО ре€сФУ юридичниХ осiб та фiзичниХ осiб-пiлприемчiв отриму€ться в органi

виконавчоi влади, в якому проводилась державна ресстрашiя.

,Щержавний реестратор

Вiддiл лержавноi peecTparrii
юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiлприсмuiв
Подiльського району
ресстрацiйноi служби
Головного управлiння юстицiТ

якимович к.м.

у MicTi Кисвi

LOпш BIPIIA
То"юба Го ПРТт /( r{ Ю{евq_

N919775941сор. ЗзЗ



2656 дЕр)Iивнд поддтковд IнспЕкцIя у

РIшЕння Ns7З0/26-56 -L2-0 4-42

включення виключен}Iя
вrдмову у вклточеннi

пlдприемстваi установи, органiзачii ткових установ ,га оlэганlза
озЕаки неп

ГРОМДДСЬКА ОРГАН Я "ПОДIЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО IНВАЛ

Рiшення прийняте на пiдставi пiдпункту 13з.4.5 пункту 13З.4 cTaTTi 13з 262000зв
ПодатковоГо кодексУ УкраiнИ та реестрацiйноi заявИ (ia формою N9 1-РН)

Попередне рiшення про включення до Реестру неприбуткових установ та органiзацiiвiд з0,10.201З р. Ns 46 , ознака неприбутковостi

Пiдстава*

В,о.начальника.ЩПI КРУПНОВА ОЛЕНА ЮРIiВНА
Подiльському районi

MicTi

Примiрник рiшенн

за наявностi),.zz ,/,

*Заповнюсться у разi вiдЙоЪЬ] пlдприемства, установи, оргаrr
виключенвя з Реестру.неприбуткових устаЕов та органiзацiй або

' , .',],.

li ,,'

,r[ fuF,e€q

0006 - Громадськi

Jзнака неприбуIковостi )0З2 - громадськi об'еднапшя;
_laTa присвоення озцаки неприбутковостi 1.12,2016
ата скасування ознаки неприбутковостi

Щ,ата включення неприбутковоi органiзацii до РеЙФПЫЙФткових
установ та органiзацiй, починаючи з якоi визначаеться строк
iезперервцоi реестрацii неприбутковоi органiзацii

j0.10.201

пподльсьхе райоше

mвариств0 h{ваIlФв

имq8щligх,шl

б,в -_{;

Цtеяtифiкацiйн ий
'код -аý200Ots

Ipo повторне включення
-рч непI)и

(

BIPHA
ПР7 r ,,
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Громадська органiзацiя кПодiльське районне товариство iнвалiдiв кСЩНIСТЬ>,надалi за текстом <<Товариство>, зареестроване Подiльським районним управлiннямюстицii У м' Киевi i дiс на У'овах, Викладених в цьому cTaTyTi та у вiдповiдностi з чиннимзiжонодавством Украiни.
Громадська органiзацiя кПодiльське районне товариство iнвалiдiв <еДНIСТЪ> егромадським об'еднанням' яке утворено на устано"чиi зборах засновникiв i дiс уорганiзацiйно-правовiй формi, як Громадська органiзацiя, на принципах добровiльностi,саМоВряДностi, вiльного виборУ територiТ дiяльностi, piBHocTi ,;p.;';;noror, вiдсутностiмайновогО iHTepecY iT членiВ (учасникiвj, про.оро.тц 

"цкрито.ri ,u i'ybni"no.ri.

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖВННrI
1,1, Громадська органiзацiя <Подiльське районне товариство iнвалiдiв к€{НIСТЪ>- самостiЙна, доброВiльна, громадсьКа органiзацiя iнвалiдiв, створена з метою об'еднаннята захисту прав iнвалiдiв Подiльського району м. Киева i здiйснюс свою дiяльнiсть увiдповiдностi до Конституuii Украiни, iunory VnpuT"" кПро громадськi об'еднання>>,Закону Украiни <Про основи соцiа_гlьноТ .u*"щЁ"о.тi iнваrriдiв в УкраiЪi>, iншиминормативно-правовими актаIuи Украiни, а також цим Статутом. Громадська органiзацiякПодiльське районне ,o"upr.r"o iнва.пiдiв ],ёднtстъо е 

".пiдrrр".мницькимТовариством, основною метою якого не € одержання прибутку (неприбутковаорганiзацiя). Засновниками i учасниками Товарисr"uu фi.r"ri о.оЪ".' 
- 

"

1,2, Товариство набувае статусу юридичноТ особи з моменту державноi ресстраuii увстановленому законодавством порядку, ма€ самостiйний баланъ, pu*yrn" в установахбанкiв, в тому числi i iноземнiй ва.гtютi.
1,з, Товариство взаемодiс з державними, громадськими, благодiйнимиорганiзацiями м, Кисва та з iншими органiзацiями i установами Укратни, дiяльнiсть якихне супереЧить чинному законодавству УкраТни.
1,4, ТоваРиствО користу€Ться рiвними правами iHece обов'язки, пов'язанi з його

дiяльнiстЮ, мае печаткУ з власниМ найменувап""r, бланки, штампи, Ьмблему та iншуатрибутику. Товариство набувае майновi та особистi немайновi права, а також с стороною
в судах та юрисдикцiйних органах iнших держав.

1,5, Повне найменування Товариства: Громадська органiзацiя <подiльське районнетовариство iнвалiдiв <е,ЩНIСТЪ> ;

1.6, СкорОчене найменування Товариства: ГО кПРТI (еДНIСТЬ)).

РОЗДIЛ II. МЕТА (ЦIЛI) ТА НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
2.1. Метою дiяльностi Товариства € благодiйна допомога та соцiа;lьний захист

iнвалiдiв, Що € членами Громадськот органiзацii <подiльське районне товариство iнвалiдiв(СДНIСТЬ).
2,2. основним завданням Товариства е здiйснення конституцiйного права iнвалiдiв

на працю, мор€tльну та фiзичну реабiлiтацiю iнвалiдiв в соцiалrrоrу середовищi, захист
СОЦiаЛЬНИХ, еКОНОМiЧНИХ, ТВОрчих , культурних, спортивних та iнших спiльних iHTepeciB
iнвалiдiв, що € членами Товариства.

2.3. Напрями дiяльностi Товариства:
о медико-соцiальна реабiлiтацiя iнвалiдiв - членiв Товариства;
о сприяння В органiзацii професiйнот пiдготовки та перепiдготовки iнвалiдiв в

учбово-виробничих пiдприсплствах, центрах реабiлiтацii'та в iнших навчальних
закладах м. Киева та Украiни;

. реалiзаЦiя встановлених пiльг при вирiшеннi проблем iнва_lliдiв;
о органiзацiя культурно-видовищних i спортивних заходiв;
. наданнядопомоги в
о створення та засн)

вих, медично-оздоровчих та шших питаннях;
уrбово-виробничих пiдприемств, малих
вих структур з метою навчання та
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працевлаштування iнвалiдiв i одержання додаткових джерел фiнансування напотребу Bcix членiв Товариств&, Що не суперечать чинному законодавству УкраТни;о надання iнших Видiв допомоги членам Товариства.

т*.оr:;lff##аЦii ВИЩеВКаЗаНОi 
'.r" ,uЪБrч""я для вирiшення проблем iнвалiдiв

о оргаЕап{и соlliального захисту населецЕя;о районним вiддiлом соцiалiноi допомоги, Радами (комiтетами) громадськоготериторiа_пьного 
. самоврядування, районним. вiддiлом Червоного хреста,державними та iншими госпрозрахунковими i благодiйr"*r'ър.анiзацiями внаданнi необхiдноi допомоги iнвалiдам, що е членами Товариства.2,5, !ля здiйснення мети та статутних завдань Товариство у встановленому чиннимзаконодавством порядку:

' H#rH;Jj.H" "КИЙ 
ЗаКОННИй Спосiб iнформацiю про свою роботу та предмет

. виступа€ учасником цивiльно-правових вiдносин, набувас майнових та немайновихправ;
, сприя€ проведенНю ceMiHaPiB, круглих столiво зборiв, громадських слухань та iншiпублiчних заходiв, що 

"np"roBaHi nu .uдоuопення потреб та iHTepeciB членiвТовариства;
, делегуе членiв Товариства для участi в обмiнах, а також дJuI нi}лагодженняспiвпрацi й реалiзацii спiльних проектiв, або з iншою метою для реалiзацii завданьТовариства;
, подае запити i отримуе iнформацiю вiд органiв державноi влади та мiсцевогосамоврядування, установ, пiдприемств, органiзацiй, ik rrо.uдо""" оJб;о звертаеТься У порядку, визначенОму законоМ, До органiв державноТ влаци, органiввлади Автономноi Республiки 

_ 
ItprM, органiв мiсцевогЬ самоврядування, ixпосадових i службових осiб . пропоrицiями (зауваженнями), з€U{вами

, (клопотаннями), скаргами ;о одержуе у порядку, визначеному
володiннi суб'сктiв владних
iнформацii;

законом, публiчну iнформаuiю, Що знаходиться уповноважень, iнших розпорядникiв публiчноi

о бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленнi проектiвнормативно-правових aKTiB, що видаються органами державноi влади, органамивлади Автономноi Республiки Крим, op.u"ur, мiсцЬвого самоврядування iстосуються сфери дiяльностi громадського об'сднання та важливих питань
держЕtвного i суспiльного життя iнва;liдiв;

о мае право проводити мирнi зiбрання;
о мае право брати rrасть у порядку, визначеному законодавством, у роботiконсультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, що утворюютьсяорганамИ державноТ влади, органами влади АвтономноТ РеспублiкЙ Крим,

органами мiсцевого самоврядування для проведення консультацiй з громадськими
об'еднаннями та пiдготовки р.поr.пдuцiй з питань, що стосуються сфери
дiяльностi Товариства;

о здiйснювати iншi права, не забороненi законом.

РОЗДIЛ ПI. ПОРЯДОК НАБУТТЯ I ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВД В ТОВДРИСТВI
з,1, Умови i порядок прийому в члени Товариства, припинення членства тощо,

визначаються цим Стаryтом.
3.2. Членами Товариства ичнi особи - iнвалiди, якi досягли l8 poKiBi постiйно проживають на ького району м. Киева, незалежно вiд

iдiв з психiчними захворюваннями), якi

,ooosB ,/ý
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подiляють мету (цiлi) та завдання Товариства, визнають та виконують положення цьогостатуту, а також сво€часно i повнiстю сплачують вступнi та членськi внески.3.3. Прийом до членiв Товариства здiйснюеться на пiдставi письмовоt з€UIви,поданоi ло Правлiння Товариства, в якiй особа nio.rapo*yc зобов'язання виконуватиСтатут, а також згоду на оЪробку cBoix персонаJIьних даних вiдповiдно до статутнихЗаВДаНЬ i ЧИННОГО ЗаКОНОДаВСтва. Членство в Товариствi е фiксов.;; Тпiлтверлжу€тьсязаписом у poccTpi членiв Товариства.

3.4. Рiшення про прийом до членiв Товариства або про вiдмову приймаетьсяправлiнням Товариства не пiзнiше нiж через о"";i;;iпiсля одержання письмовоi зЕцви.3,5, Рiшення про вiдмову у прийоЙi до членiв Товариствъ ,;;; Буr" .r"р"глянутеЧеРГОВОЮ КОНфеРеНЦiеЮ ТОВари"r"а. Рiшення Конференцii товариства е остаточним iоскарженню не пiдлягас.
3,6, Розмiр та порядок сплати вступних та членських BHecKiB визначаетьсяПравлiнням Товариства.
3,7. Членство в Товариствi припиняеться у випадках:о добровiльного припинення членства в Товариствi;. ,виключення з членiв Товариства;

о автоматичного припинення членства в Товариствi: - у разi виявленняневiдповiдностi Вимогам Щодо членства в Товаристъi; у разi смфтi Ьсоои.3.8. !обровiльне припинення членства в Товфствi здiйсню.rоЪ" шляхом поданняписьмовоТ заяви Правлiнню Товариства. Рiшення ilравлiнп" у u"nuoKy добро"iльногоПРИПИНеННЯ ЧЛеНСТВа Не ВИМаГаСТЬСЯ. !аТОЮ ПРИПИНення членства е дата подачi зaUIви.3,9, Члена Товариства може бути виключено з Товариства рiшенням Правлiння занаявностi однiеi з нижче перерахованих пiдстав:о невиконання статутних обов'язкiв, в тому числi порушення Статуту, а такожневиконання рiшень Правлiння Товариства або nbpy*.rr" 
-rrpu""n 

i норм,прийнятих Конференцiею Товариства або Правлiнням, якi е обов'язковими для Bcixчленiв;
о вчинення дiй або бездiяльностi,
о вчинення дiй або бездiяльностi,

Товариству;

несумiсних iз метою Товариства;
що завдають значну майнову або немайнову шкоду

о 
.порушення обов'язкiв щодо сплати членських BHecKiB, а саме: несплати BcicТ сумичленського внеску протягом перших б мiсяцiв поточного року;о неучастi в дiяльностi Товариства протягом 12 попереднiх мiсяцiв;. вiдсутностi iнвалiда за мiсцем проживання протягом одного року;о поширення вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi або викладенi неправдиво i
завдають шкоди iHTepecaM або дiловi репутацiI Товариства або його членiв.
3.10. Скарги на рiшення, дiТ або бездiяльнiсть Правлiння Товариства, пов'язаних iзнабуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членiв, розглядаютьсячерговою Конференцiею. Якщо чергова Конференцiя уповноважить iнший постiйний аботимчасовий орган, скарги розглядilються протягом двох мiсяцiв пiсля того, як особа

ДiЗНаЛаСЯ абО МаЛа ДiЗНЖИсЯ про у*uзurri рiшення, дiТ або бездiяльнiсть. рiшення
КонференцiТ с остаточним i оскарженню не пiдлягае.

3,11. Автоматичне припинення членства в Товариствi наступае автоматично i не
потребуе прийняття рiшення Правлiння Товариства,

3.12. Припинення членства в Товариствi мае наслiдком припинення перебування
особи на виборних посадах. Припинення членства не с пiдставою для припиненн я або
невиконання будь-яких зобов'язань, якi виникли ранiше (до припинення членства),
вiдповiдно до цивiльно-правових чи BopiB.

РОЗЛЛ IV. ПРАВА EHIB ТОВАРИСТВА
*
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о брати участь у статутнiй дiяльноl' l'"ffi"r*f , Конферен-ii iЙl}"i?#"Т&Н,?;и до керiвних органiв
о вносити пропозицii, заяви та скарги нарозгляд керiвних органiв Товариства;о отримувати iнформацiю ru по".r"ння стосовно дiяльностi Товариства, за умовизахисту конфiденцiйноi iнформацii ru n.p.o"*"i#ou"r*,о отримувати Bci види допомоги та послуг, якi передбаченi Статутом Товариства;. мати доступ ло фiнансових та iнших звiтiв ТоuЙЙruu;. 

f""Uyr":y:Ho 
припиняти членство в Товариствi.

.+.z. члени l овариства зобов'язанi:о виконувати вимоги Статуту i рiшення керiвних органiв, лов'язанi з виконаннямстатутних завдапь Товариства;
о сприяти виконанню статутних завдань Товариства;, пропагувати iдеi, мету, cTaTyTHi завдання i дiяльнiсть Товариства;о викон)вати вимоги керiвних органiв Товариства Щодо порядку та умовВикористання персональних ДаЕих ia iншоТ;бй;;;rl, яка е конфiденцiйною;о сплачувати членськi внески.

ТА КОМПЕТЕНЦШ ОРГАНIВ ТОВАРИСТВА
контролю Товариства е:

РОЗДIЛ V. СТРУКТУРА
5.1. Органами управлiння i. .Конференцiя;

о Правлiння;
о Ревiзiйна комiсiя.

5.2. Конференцiя Товариства с найвищим керiвним органом, який вирiшуснайважливiшi питання дiяльностi Товариства. Чергова Кънференцiя.пп"пuчrr.я один разпротягом к€rлендарного року та € правомочною за умови присутностi на нiй бiльше нiжполовини членiв Товариства.
5,3, В перiод мiж черговими Конференцiями постiйно дiючим керiвним органомТовариства с Правлiння, у складi 7' (семи) ;й, обраних . .rnbniu товаристваКонференцiею.
5,4, Чергова Конференцiя Товариства склика€ться Правлiнням Товариства.правлiння повiдомляе членiв Товариства про час i мiсце черговоi Конференцiт не пiзнiшенiж за 10 робочИх днiВ до iT проu.д.п"я. Повiдомлення про скликання КонференцiТповинно мiстити дату, час та мiсце проведення Конференцiт та пор"доп денний.
5,5, Позачергова Конференцiя може буrи сплrпана на вимогу Правлiння, а також уразi отриМання писЬмовоi вимогИ не менше нiж 20% членiв TouJp"arua. Правлiнняповiдомляе членiв Товариства про час i мiсце позачерговоi КонференцiТ не пiзнiше нiжчереЗ l0 робочих днiв пiсля прийняття вiдповiдно.о pi-.rrr" аоЪ Ъr.р*urr" письмовоiвимоги про iT скликання.
5.6. КонференцiЯ Товариства проводиться у вiдповiдностi з чинним законодавством

Украiни та Статутом Товариства.
5.7. !о виключноi компетенчiТ Конференцii належить

о затвердження Статуту, внесення до нього змiн
регламенту проведення Конференцii;

о зоТВеРдження основних напрямкiв, планiв i програм дiяльностi Товариства;о ЗатВеРдження рiчних бюджетiв, балансiв, фiнансових та iнших звiтiв керiвних та
контролюючих органiв;

о обрання та вiдкликання членiв Правлiння, РевiзiйноТ KoMiciT;. участь Товариства в iнших
осiб;

х,атакожвоб'€днаннях юридичних

прийняття рiшень про:
i доповнень; затвердження

к
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о розпорядження майном То

iltrыяi",;;;#*,;,:rоiж.#*ж##""тнпJ"т;"*#."}1хт
о проведення незtlJIежного фiнансового або iншого аудиту Товариства;о ПРИЙняття.rт:::" про сапdорозпуск /реорганiзацiю Товариства.

-.*".,l.;;,Р'Н;Хl'i#ь,J:lъх#Jlжi,:i*i'"#'J',п,";;;,ы,"*ненiшежатьдо
5.8. Рiшення Конференuii Товар"; проводиться за загальним правилом,приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд ,u.-""оi кiлькостi 

"nЪri, Товариства,присутнiх на Конференцii. Рiшення про внесення змiн та доповнТоварйства, вiдчуження майна на суму' що станоВить п'ятде.", i Olnr,r];,,H"{i, "';н;r#;1" }::iJil".", 
ПРО 

'u'oPo'nycK або р.ор.uч,ъuцiю товариства приймают ься з/4

..*"*rЪ#,#""*#,.u.'#J'#Ж:i.*::;*",J#":r";;"***.о*ч',таiх
5,10, Постiйно дiючим керiвним органом Товариства е Правлiння, очолюванеКеРiВНИКОМ - ГОЛОВОЮ ПРаВЛiННя. ibno"u та члени правлiння обирйться конференцiею з

ffff:fiHLlffi Н;"";*"""х".т#.,,";;Ы;i;"iiйу"u,,;;;;ъ;;;м*ъйiоi,й.
5,1 1, .Щiяльнiсть Правлiння Товариства регламентуеться цим Статутом.5. l 2. Правлiння Товариства:

о розробляе ocHoBHi Еапрями роботи Товариства, якi затверджуIоться Конференцiею;о координуе виконання поточних та перспективних планiв дiяльностi Товариства;о розробля€ та, при необхiдностi, noou. на затвердження Конференцii внутрiшнiнормативнi документи Товариства, змiни та доповнення до них;, затверджус рiчний звiт Товариства та подае його на розгляд Конференцii;о приймас членiв до Товариства;
о затверджуе штатний розклад Товариства;
о скликаС черговi i позачерГовi Конференuiiта проводИть роботУ по Тх пiдготовцi;о приймас рiшення про виключення членiв з Товариства;о затверджуе символiку Товариства;
о зотВеРджуе зрrвки та описи бланкiв, штампiв, печаток Товариства;. затверджуе розмiр вступних та членських BHecKiB;о розглядае i вирiшуе iншi питання дiяльностi Товариств&, Що не вiднесенi довиключноi компетенцii Конференцii та випливають з чинного законодавства, цього

!татуту та рiшень вищого органу Товариства.
5.13. Прийнятi Правлiнням рiшення оформляються протоколом. На пiдставiприйнятих рiшень Голова Правлiння Товариствu 

"rдu. розпорядження та накази, що €обов'язковими для виконання BciMa члепаrЙ Товариства.
5,1з,1 Засiдання Правлiння Товариства склика€ться Головою l1равлiння, i сIIравоN,IочНим за участi у ньомУ бiльше половинИ членiВ Правлiння Товариства. Приприйняттi рiшенЬ ПравлiннЯм кожеН член ПраВлiннЯ Товарисiва ма€ один голос. Д приpiBHocTi голосiв прийнятим вважасться те рiшЪння, за яке проголосував Голова Правлiння.

РiшеннЯ приймаюТься бiльшiстю голоСiв членiВ Правлiння, якi беруть участь у засiданнi,oKpiM рiшення про виключення члена зi складу Товариства, яке приймасться двоматретинами голосiв вiд загальноi кiлькостi членiв Правлiння.
5,|З,2, Черговi засiдання Правлiння скликаються не менш як один раз на три мiсяцi,

5.1З.3. Про чергове засiдання
менше нiж за 5 днiв до засiдання
порядку денного. Повiдомлення про

и мають бути повiдомленi не
часу проведення засiдання i
Правлiння, що скликаеться з

бi " 
* y,t-
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питань, якi вимаГають терМiнового вирiшення, можуть надсилатися шляхом передачiтелефонограм чи електронних листiв ;i;;;; ffi проведення засiдання. При цьомудопускасться прийняття рiшень з невiдкладних питань шляхом опитування членiвПравлiння по телефону 
"" за допомогою електронноТ пошти. Я*що oKpeMi члениправлiння письмово повiдомили до початку засiда""" npo неможливiсть взяти особистоучастЬ у засiданнi, вонИ маютЬ правО голосуватИ з використанням засобiв зв'язку(телефон' електронна пошта, IHTepHei; од"очu."Ъ uOo оо моментУ закiнчення засiдання.Увипадку проведення письмового опитування за допомогою електронноi пошти(IHTepHeTy) рiшення вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовiйфОРМi Ее МеНШе 60% ЧЛеНiВ Правлiння Товариства. члени правлiння зобов,язанi письмовопiдтвердити результати свого голосуван"" uбо вiдмову вiд голосу"чпп" не пiзнiше трьохробочих днiв з дати надсилання питання.

5.13.4. Щля ведення робiт по напрямах статутноТ
уоже створювати робочi комiтети, визначати ix склад таПравлiнню Товариства.

дiяльностi Товариства Правлiння
компетенцiю. Комiтети пiдзвiтнi

5. l 3.5. Правлiння Товариства
щороку на Конференцii.

звiтуе про свою дiяльнiсть перед членами Товариства

5,13,6, Правлiння Товариства мае У 30 денний термiни надавати вiдповiдi письмовоабо електронною поштою на запити членiв Товариства щодо дiяльностi Правлiння тареалiзацii статутних завдань.
5,|3,7, Правлiння Товариства мае забезпечити для членiв Товариства вiльнийдоступ ло iнформацiт про його дiяльнiсть, у тому числi про прийняri plr.n"" та проздiйсненнi cTaTyTHi завдання.
5,13,8, Голова Правлiння органiзовуе ведення i зберiгання протоколiв засiданьПравлiння
5,1з,9, ЧленИ ПравлiннЯ ТоваристВа, якi протягоМ календарного року не бра_lrи

участi у половиНi засiданЬ Правлiння, що регулярно склик ыIися)i/абЪ не приймали участьв обговоренi за допомогою телефону, чи електронних листiв (IHTepHeTy), пiдлягають
ВИКЛЮЧеННЮ З ЧЛеНiВ ПРаВЛiННЯ ТОВариства i переЬбранню на Конференцii товариства.

5.14. Голова Правлiння Товариства € Керiвником Товарисr"uъч вищою посадовою
особою, який:

. офiцiйно представляе Товариство без
органах мiсцевого самоврядування, а
YKpaiHiTa в iнших державах;

о }КЛО.Щ?€ вiд iMeHi Товариства договори та iншi правочини з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом або рiшеннями Конференцii;. забезпечус виконання рiшень i доручень Конфъренцii Товариства;, вiдкривас i закривае рахунки Товариства в банках та iнших фiнансових установах,пiдписуе банкiвськi та iншi фiнансовi документи;

О ЗОТВеРДЖУС ШТаТНИЙ РОЗКЛаД, Уклада€ труловi та цивiльно-правовi договори, угоди,
звiльняе працiвникiв згiдно з законодавством, видае накa}зи, та iншi обов'яз*овi дл"
працiвникiв Товариства акти i керуе iхньою дiяльнiстю;. скликае та головуе на засiданнях Правлiння;. звiту€ на Конференцiт про проведену роботу Товариства за pik, що минув;, приймас рiшення щодо iнших поточних питань дiяльностi Товариства та здiйснюс
grlri адмiнiстративнi функцiт, спрямованi на реалiзачiю .ruryrnr" завдань
Товариства.
5.15. Голова Правлiння ма€ право призначати заступника (заступникiв) Голови

ПравлiннЯ (iз затверЛженняМ на Правлiннi), видавати iншим особам довiреностi на
вчинення юридичних дiй вiд iMeHi Товари Правлiння може передати частину
cBoix повноважень одному з своТх засl.у равлiння Товариства (за зголою
Правлiння Товариства), що оформл
необхiдностi - довiренiстю.

iшенням чи наказом, а в разi

довlреностl в органах державноi влади,
також у вiдносинах з iншими особами в
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голова Правлiнн я, а в разi його вiдсутностi з поважних причин (хворо би чпвiдпустки), заступник . по"rоuажними представниками в органiзацiях таустановах на TepMiH дii iх повноважень.
5.16, Голова Правлiпня Товариства 

. обираеться Конференцiсю 2lЗ (двоматретинами) голосiв вiд зага,гtьноi кiлькосii членiв ТоJарисrва, присутнiх на Конференцii.
frНffff".IiЯ' 

Мае ПРаВО ДОСТРОКОВо припинити повноваження голови правлiння на
о письмовоiзаяви Голови Правлiння;, вступу Голови Правлiння на державну або iншу публiчну службу;, завдання рiшеннями, дiями аоо оездйл"riй'голови Правлiння значнот майновоiабо немайновоi шкоди Товариству.

'*"о"'"* 
Контроль за статутIIою дiяльнiстю Товариства здiйснюс Ревiзiйна комiсiя

5.17.1. Ревiзiйна комiсiя Товариства 
9бипgоться _Конференцiею, на TepMiHВИЗНаЧеНИЙ КОНфеРеНЦiСЮ, у складi не менше з оЁб, якi обирйri.Ьпо"у i секретаря.

:J;IJ.J"'"* 
n'Pi"""* oP'u'i" i п|uцiu"r*" To"u|r.r"u 

". 
можуть бути членами ревiзiйнот

Ревiзiйна комiсiя скликасться iT головою не менше двох разiв на piK, а також протягом 10дiб на письмовий 
.запит Правлiння або 5Yo"n."iuToiipr.r"u.

ревiзiйна комiсiя надiлена наступними повноваженнями:, вносити пропозицiй щодо фiнансовот дiяльностi та використання активiвТовариства;
, склаДати висновки про фiнансову дiяльнiсть та використання активiв Товариствадо затвердження Конференчiею рiчних бюджетiв, бйансi", фi"чп.ових та iншихзвiтiв Правлiння;
, складаТи висновки з iнших питань за поданням Правлiння Товариства;
' ПРОВОДИТИ ПеРiОДИЧНi Та спецiальнi п.р."Ц*, фir;;;;i дiяльностi тавикористання активiв Товариства.

5,17,2, Що функцiй РевiзiйноТ KoMicii Товариства вiдноситься перевiрка щорiчногозвiту та балансу Товариства, iншi питЕIIIня, що пов'язанi з контролем фiнансовот дiяльностiта використання активiв Товариства.
5,17,3,Ревiзiйна комiсiя проводить плановi та ,rозаплановi перевiрки фiнансовоiдiяльностi Товариства, за результатами яких представляс КонференцiI Товариства рiчнийзвiт, iншi звiтнi документи. На запит Ревiзiйноi KoMicii Правлiння Товариства, ГоловаПравлiння зобов'язанi надати Bci необхiЛнi д9l1уr."r", та буль-яку iншу iнформачiю продiяльностi Товариства.
5.|7.4, В разi виявлення зловживань посадових осiб Товариства, створених ним

установ, органiзацiй i пiдпри€мств чи виникнення загрози сут-гевим iHTepecaM'Говариства,Ревiзiйна комiсiя ма€ право вимагати проведення позачерговоI КонференцiТ, яка мае бутискликана не пiзнiше нiж через 30 календарних днiв з дати подання такоi вимоги доПравлiння Товариства.
5,17,5, Ревiзiйна комiсiя Товариства в своiй дiяльностi пiдзвiтна Конференцii iкоординус свою дiяльнiсть з Правлiнням Товариства.
5,|7,6, ЧеРговi засiдання Ревiзiйноi койсiТ склик€lються не менш як один раз на piK,а позачерговi - за iнiцiативою Голови Ревiзiйноi koMicii Товариства. Засiдання РевiзiйноikoMicii скликасться Головою Ревiзiйноi koMicii, i е правомочним за участi у ньому бiльшеполовини членiв Ревiзiйноi koMiciI. Рiшення прri,iru-.ься бiльшiстю голосiв членiвРевiзiйноi KoMicii,
5.17.7. Про чергове засiдання РевiзiйноТ koмlcll ll члени мають бути повiдомленi неменше нiж за 5 днiв до засiдання

порядку денного. Повiдомлення
скликасться з питань, що вима

1сця, часу проведення засiдання i
iдання РевiзiйноI KoMiciT, що
шення iT члени мають бути

ня засiдання. За рiшення
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-с-
Ревiзiйноi KoMiciT iT засiдання можуть проводитись шляхом використання засобiв зв'язку.в разi прийняття т.жого рiшення Ревiзiйна **i.; розробляе та затверджуе порядокпроведення засiдання з використ.нням засобiв зв'язку'6еоебоrr, 

-Jrr"*rpo"Ha 
пошт*IHTepHeT), Рiшення прийнятi Ревiзiйною *оriЪiЙ з застосуванням засобiв зв'язкуоформлюються протоколом не пiзнiше rruarуr,"о.о on".5,17,8, Ревiзiйна комiсiя Товариствu 

".дJпротоколи cBoix засiдань, а такожзабезпечуе ix на.ltежне зберiгання.
5.18. Члени Товариства мають право оскаржити рiшення, дiю або бездiяльнiстьiншого члена Товариства, Голови Правлiння, Прч"ii"пя або КонференцiТ шляхом поданняписьмовоI скарги, а саме:, на дii, бездiяльнiсть або рiшення члена Товариства - первинна скарга подаеться доГолови Правлiння, який 1обов'язаний отримir" n"arroBi пояснення вiд особи, дiТ,бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться, та протягом 20 (двадцяти) робочихднiв розглянути скаргу iз письмовими поясненнями та повiдомити про результати itрозгляду скаржника, В разi вiдхилення скарги - повторна скарга подасться доправлiння, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засiдання, iзОбОВ'ЯЗКОВИМ ВИКЛИКОМ ЧЛе_На Товариства, який скаржиться, а також членатовариства, бездiяльнiсть або рiшенн" 

"no.o 
оскаржуеться. В разi вiдхиленняскарги Правлiнням - повторна скарга подаеться ло Конференцiт Товариства, яказобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засiданнi, iзобов'язковим викликом члена Товариства, 

"який 
скаржиться, а також членатовариства дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржу€ться;, на дii, бездiяльнiсть або рiшенн" Гопоu" Правлiння - пЁр""ппч скарга подасться доПравлiння Товариства, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому

ЗаСiДаННЯ, iЗ ОбОВ'ЯЗКОВИМ Викликом члена Товариства, який скаржиться, а такожГолови Правлiння дii, бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржусться. В разiвiдхилення скарги Правлiнням - повторна скарга подаеться ло КонференцiТ, яка
зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засiданнi, iзобов'язковим викликом члена, який cKap*"ru"", а також Голови Правлiння дii,бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржуеться;

о на дii, бездiяльнiсть або рiшення члена Правлiння - первинна скарга подасться доГолови Правлiння, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днiв,iЗ ОбОВ'ЯЗКОВИМ ВИКJIИКОМ ЧЛена ТовариствЬ, ,*rй a*uр*rr"aя, а також члена
Правлiння дiI, бездiяльнiсть або рiшенп" "*о.о 

о.*uр*уЪr".". Б разi вiдхилення
скарги Головою Правлiння - повторна скарга подасться до Конференuii, яка
зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засiданнi, iзобов'язковим викликом члена, який a*uр*riuaя, а також члена Правлiння дiТ,бездiяльнiсть або рiшення якого оскаржусться.

о Скарга, яка потребус розгляду на позачерговiй Конференцii, с пiдставою дляскликання такоi Конференцii протяго, ,р"дц"ти днiв з дня надходження такот
скарги;

о на дiТ, бездiяльнiсть абО рiшення Конференцii Товариства - до суду, вiдповiдно до
чинного законодавства на момент оскарження таких дiй, бездiяльностi або рiшень.

РОЗДIЛ И. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ I ПОРЯДОК ВИКОРИСТДННЯ КОШТIВ
ТА IНШОГО МАЙНА

6,1, Товариство е неприбутковою органiзацiею. Щля виконання cBoei статутноi мети(чiлеt) Товариство мае право володiти, користуватися i розпоряджатися коштalп,Iи та
Товариству його членами (учасниками)

або державою, набуте як членськi громадянами, пiдприемствами,
за рахунок власних коштiв, чи

нерухоме майно.

установами та органiзацiями, а
на iнших пiдставах, не заборонен_

6.2, Товариство може орен el

ном,

/t)д'lZ^ 2ll
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6,3, {жерелами форМуваннЯ коштiВ i майна Товариства можуть бути:кошти i майно, Що надходять безоплатно, безповоротна фiнансова лопомог*лобровiльнi пожертви членiв Товариства. iнших осiб;
пасивнi доходи;

. дотацii або субсидiI з державного чи мiсцевих бюджетiв, а також з державнихцiльових фондiв;
о благодiйна допомога, ryMaHiTapнa та технiчна доrrомога;
' ДОХОДИ ВiД ОСНОВНОi ДiЯЛЬНОСТi ТОвариства вiдповiдно до Статуту та зzжонодавства;о вступнi тачленськi внески;
о iншi надходження не забороненi чинним законодавством Украiни.6,4, Товариство несе вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях своТм iatHoM в межах,ПеРеДбаЧеНИХ ЧИННИМ ЗаКОНОДаВСТВОМ Украiни. Товариство не несе вiдповiда_гrьностiза зобов'язаннями членiв товариства. Члени Товариства не несуть вiдповiдальностi зазобов'язаннями Товариства, якщо iнше не передбачено чинним законодавством Украiни.вiдсутнiсть майнового_iнтересу перелбачu., 

-що 
члени (учасники) Товариства не маютьправа на частку майна Товариства та не вiдповiдають за його зобовiязанп"r".

Отриманi Товариством доходи (прибутки) або ix частини не пiдлягають розподiлусеред засновникiв (учасникiв), членiв Товариства, праl{iвникiв (KpiM Б"пur" iхньоi працi,нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язанихз ними осiб;
6,5, Товариство, cTBopeHi ним пiдприемства, органiзацii

вести бlхгалтерський облiк, фiнансову ru йur"стичну-звiтнiсть,
органах доходiв i зборiв та сплачувати до бюджету обов'язковi
закону.

та установи зобов'язанi
бути зареестрованими в
платежi вiдповiдно до

6,6, Майно та коIIIти Товариства використовуються виключно для виконаннястатутнот мети та забезпечення напрямiв 
-дiяльностi 

Тоuариства вiдповiдно дозаконодавства Украiни' з урахуванням обмежень щодо громадських органiзацiй зiстатусом неприбуткових, визначених Податковим кодексопг Украiни. Кошти i майноТоваристВа такоЖ використовуються для оплати працi та соцiальних заходiв дJUIпрацiвникiв Товариства.
6.7. Товариство може здiйснювати щодо майна i коштiв, пtо перебувають у йоговласностi будь-якi правочини, якi не.сулеречать Статуту i законодавствуiкраiни.
голова Правлiння вiд iMeHi Товариствu упо"поuажений укладати правочини,

договорИ та угоди, нестИ обов'язки, бутИ позивачем та вiдповiдачем у судi,господарському, адмiнiстративному, третейському сулi.
6,8, У випадку отримання Товариством фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв

!ержавного бюджету Украiни, мiсцевих бюджеiiв, Товариство зобов'язане подавати таоприлюднювати звiти про цiльове використання цих кошть вiдповiдно до закону.

РОЗДIЛ ЧII. ПРИПИНЕНIUI ДIЯЛЪНОСТI ТОВАРИСТВА
7,1. Припинення дiяльностi Товариства здiйснюеться: 1) за рiшенням Конференцii;

шляхом саморозпуску або реорганiзацii шляхом приеднання до iншого громадського
об'сднання такого самого статусу; 2) за рiшенням суду про заборону (примусовий
розпуск) громадського об'еднання.

припинення дiяльностi Товариства мае наслiдком припинення цiеi юридичноi
особи у порядку, визначеному Законом Украiни "про державну ресстрачiю юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань", з урахуванням
особливостей, встановлених Законом Ук адськi об'сднання,>

7.2. Припинення Товариства п нням Конференцii, якщо за таке
ства, якi беруть участь у

'зJщi. 
"

l64HicTb,,
iдентифlкацlйний

.код 2а2O0о38

рiшення проголосувiulо не менше

th,l- .2
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^;,'#Жт.#ir""хх"";lтнн.lн;}J:"""орозпуск)товариствау7,З, Конференцiя, прийнявши рiшення ni'o' .urорозпуск Товариства, створю€лiквiдацiйпу оойi.i. 

"6" ;й;;; прЪвлiнню iъuuр".ruа здiйснювати повноваженнялiквiдацiйноi KoMiciT для "р#о.ппя припинення товариства, як юридичноi особи, атакож приймас рiшення Щодо використання коштiв та майна Товариства пiсля йоголiквiдацii вiдповiдно до статуту та чинного законодавства Украiни. У разi саморозпускуТовариства його майно ,u пъй,", пiсля ,uоо"*й".вимог кредиторiв, передаються зарiшенням Товариства на cTaTyTHi 
"о" ой"дiiiri цiпi йriы (кiльком iншим)громадському об'еднанню, а в разi ".прrИr"r." такого рiшення - зараховуютьсявiдповiдно до закону до державного абопцi.ц."о.оЪ.джету.У разi припиненЕя Товариства (у резуоьтатi йЪго лiквiдацii, злиття, подiлу,приеднання або перетворення) його активи передаються однiй або кiльком неприбутковиморганiзацiЯм вiдповiДного видУ або зараховуються До доходу бюджету.7,4. У разi реорганiзацiт Товариства його майно, активи та пасиви передаютьсяправонаступнику.

7,5, РеорГанiзацiЯ ТоваристВа здiйснюсться шляхом його приеднання до iншогогромадського об'сднання такого самого. статусу. Реорганiзацiя здiйсн.ur"." на пiдставi
l*:::] КОНфеРеНUiТ ПрО припинення дiяльнЬсri , пр".онанням до iншого об,еднання тарlшення громадського об'сднання, до якого присднуються Товариство, про згоду на такеприеднання.

7,6, Про прийнятi рiшення, щодо реорганiзацiт Товариства шляхом йогоприсднання, Товариство повiдомляе уповноважений орган з питань реестрацiI замiсцезнаходженням Товариства. Разом з повiдомленням до уповноваженого органу зпитань ресстрацii подаються документи визпаченi Законом Укратни кпро громадськiоб'еднання)) та чинним законодавством.
7,7, ТоваРиствО може бути заборонено судом. Заборона |ромадського об'еднаннямае наслiдком припинення його дiялiцостi. У разi прийняття рiшення про заборонуТовариства майно' кошти та iншi активи за рiшення, .yiY ."р"*";у;;" до державногобюджету.

. 7,8, ТОВаРИСТВО е ТаКиМ, що припинило свою дiяльнiсть, з дати внесеннявiдповiдного запису до Сдиного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

РОЗДIЛ VIII ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
8.1. Рiшення про внесення змiн i доповнень'ло Статуту Товариства приймаються неменше як % голосiв членiв Товариства, якi беруть участь у голосуваннi на Конференчii.рiшення про внесення змiн оформлюсться протоколом у порядку визначеному чиннимзаконодавством Украiни, Порядок внесення змiн i доповнень до статуту визначасться статутомта чинним законодавством Украiни.
8,2. Про внесення змiн до Статуту,

питань ресстрацii за мiсцезнаходженням
такого рiшення Конференцiею.

Голова Правлiння
ГО кПРТI €ДНI

Товариство повiдомляе уповноважений орган з
Товариства протягом 60 днiв з дня прийняття

11

тщ
']lоdлrcьrе раЙоrtВ
Tolrprcпo itвltiiB

кOрiсты,

Фь---sJоо е

М.Юр'сва



укрАiнд
ГромадGька органiзацiя

подiльське районне товариGтво iнвалiдiв
,rGДНlСТЬ'' м.Киева

го пртI ,,еднiсть" о67-94з-65,|6 р ах.26О092lОО'7
вул. Свiтлицького, 28в лiт. ,,Б'' 4з4-87-37 пАт,,пумБ,.
м. КиiЪ 384-382-0 МФо з3485l04215 e-mail: prti.ednist@ukr.net Кол С.ЩРПоУ 26200038

web site: ednist.org.ua

установчi документи оприлюдненi на портаJIi електронних cepBiciB за адресою
https://usr.minjust.gov.ualualfreesearch вiдцовiдно до Закону УкраIни ''Про державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв ,u .роruдських форrувань';,
доступ до яких Ви можете отримати

З повагою
Годова ПРТI ,r€днiсть" м.Кисва
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Громадська органiзацiя
Подiльське районне товариство iнвалiдiв

(€ДНIСТЪ) м.Киева

ПРТI кСднiсть>
вул.Свiтлицького, 28В блок кА>
м. Киiв 04215
067-943_65- l 6

4з4-8,7-з7

звIт
про використання бюджетних коштiв

за 2017р.
Згiдно кошторису на20|1р. було затверджено 56670 грн 00 коп по загальному фонду.

Всього профiнансовано та використано за20|7 piK 55450 грн 5 l коп, а саме:
- телефоннi розмовп-2|З9,28, в тому числi:

r' Абонементна плата за телефон - l шт. х 50,00 грн. х 12 Mic. : 600,00 грн.
'/ МiСцевi розмови 0,0015 грн.х 855l5,5556 сек. х 12 Mic.: l539,28 грн.

- водопостачання та водовiдведення - 12 м.куб.х|4,275: 171,30;
- матерiальна лопомога -34560, в тому числi:

голова товариства 1 120,00 х 12Mic. : 13440.00

заступник голови товариства 800,00 х l2 Mic. :9600,00

бухга-птер 960,00 х 12 Mic. : 1l520,00

оп€lJIення - 11086,55, тому числi за адресами:

вул. Свiтлицького,24- А 4,30283Гкал х 1576,9086 : б785, l7

вул. Свiтлицького, 2 8-В 2,94 1 06Гкал х t462,527 | : 430 1,38

електроенергiя - 5083,40, в тому числi за адресами:

вул. Свiтлицького,24-А бl 1,5кВтг х 1,584б2 : 9б9,00

вул.Свiтлицького, 2 8-В 2038кВтг х 2,0l884: 4||4,40

- вивiз смiття -779,84, в тому числi за адресами:

вул. Свiтлицького,24-А 0,З 1653 конт х 12 Mic х 50,00 : 189,92

вул. Свiтлицького, 2 8-В 0,9832 конт х 12Mic х 50,00 :589,92

- експлуатацiйнi витрати - 1630,14, в тому числi за адресами:

Pax.260092l007 в
ПАТ кПУМБ), МФо 334851
кол еЩРПОУ 26200038

вул, Свiтлицького,24-А 58,1м.кв. х l2 Mic х 1,70157 : |l86,34

вул.Свiтлицького, 2 8-В 32,0кв.м. х 12 Mic х 1,15573 :443,80

(
Бухгалтер l{:
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