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А. Характеристика громадськоi органiзацii

Реестрацiйне свiдоцтво (01) tтп___5Ц_, дата реестрацiт (02) 'IОШ

-всеукраiнський (03) П, - iнший (04) М.

Кiлькiсть вiдокРемлених пiдроздiлЬ (05) *

[. Загальнi вiдомостi про гDомадськч органiзацiю

назва показника J\ъ

рgдка
Усього

у томч числi
керiвний

ппгян
вlдокремленl

пtлпоlлlли
л Б 1 1 3

Кiлькiсть членiв на облiку на кiнець звiтного року, осiб 100 l\\* \t
Кiлькiсть членiв керiвного органу на кiнець звiтного року, осiб l10 з э х
Кiлькiсть товариств, пiдприемств (юридичних осiб), створених

цромадською органiзацiею для виконанrrя iT мети (uiлей) та
напрямiв дiяльностi

l20

з них засобiв масовоТ iнформацii 12l

п. активнrсть

назва показника
Jф

рядка
Усього

у тому числi
керiвнпй

ппгян
вlдокремленI

пшDоздlли
А Б 1 1 3

Проведено: мiтингiв, демонстрацiй, мирних зiбрань 200

виставок 20|
з'i'здiв, конференцiй, зборiв 202 ь ь
заходlв lз заIryчеЕня коштlв 203

лекцiй (зустрiчей) 204

ceмrнaplB 205 ч ч
rнше 2об

Кiлькiсть реалiзованlо< соцiальнrтх проектiв 210 d, с.1-/

Кiлькiсть видаЕих гryблiкацiй (у тому числi в електронному
бопматi)

22о {ц \\
Кiлькiсть виконаних державних замовлень 230

III. Джерела надходження коштiв (тис.грн., з одним десятковим знаком пiсля коми

назва показника
Jф

ряд
-ка

Усього
У тому чис.пi

керiвний
опгrн

вtдокремленl
пlлпозлlли

А Б l ,, 3

Усього (ряд. 3 l0+320+З3O+З4O+З50+360) 300 1 а\\,ъ а 5\l, ъ
у тому числi:
надход)кенЕJI з Державного бюджету Украiни

310

надходкенвl з мiсцевого бюджеry 320

tmeEcbl(l внески з30

надходженIuI вiд благодiйноi дiяльностi - усього
(оял. З4|+З42+з4З\

340 Ъ \оL -ь Ъ \0ц,з
у тому числl:
надходженнrI вiд пiдприсмств та органiзацiй Украi'ни

з4l ъ ъъ8 ,1 ъ аьЕ,\
Еажоджешя вiд громадян Украiни 342

надходжешuI вlд нерезидентrв 343 L цъg ,ь } ць9. Ё
надходженшI вiд господарськоi дiяльностi товариств, пiдпри-
емств (юридиIIнI,D( осiб), cTBopeHLD( громадською органiзацiею
дJIя виконання ii мети (цiлей) та напрямiв дiяльностi

350

надходженнrI з lнших джерел - усього зб0 \ \ьъ \ \аъ
з HID(:

кре.цити. отDиманi вiд банкiв та iнших фiнансовlос установ
зб1



з однпм десятковим знаком пiсля коми

Усього (ряд, 4|0+420+430+440+ 450+460+4'|0+480)

у тому числ1:
податки та обов'язковi шtатежi

iнше використаIIшI коштiв

, сплаченl за отриман1

Кiлькiсть членiв на облiку, осiб

Wд $.to ,

Мiсце пiдпису кер
вlдповцzrльно1 за

) таlабо особи,

Лбоu"р J'.a t

телефон: J}e,bo - ОВ електронна пошта:

(шБ)


