
X Звітний Додаток ГД
 - Звітний новий до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД
 - Уточнюючий Звіту про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової  організації

1 Звітний (податковий)  період Місяць1  - І квартал2  - Півріччя2  - Три квартали2 X Рік
2016 року

2 Звітний (податковий)  період, що Місяць1  - І квартал2  - Півріччя2  - Три квартали2  - Рік
уточнюється  - року

Код за ЄДРПОУ
39479164

Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою

1. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на початок звітного (податкового) року 3

№

з/п

Найменування організації,
яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної
допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні
засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги

тощо)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1 NESEHNUTI Bro Чехия 02/06/2015 Милиці та палиці шт 185,000 838,50

 -  -
2 NESEHNUTI Bro Чехия 02/06/2015 Простирадло шт 79,000 1 368,28

 -  -
3 NESEHNUTI Bro Чехия 02/06/2015 Миючий засіб шт 72,000 498,96

 -  -
Усього 2 706

2. Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік

№ Найменування організації, яка  Дата, номер наказу  Найменування гуманітарної  Одиниця   Кількість Дані митної декларації, за якою було 
з/п  надала гуманітарну допомогу,   про визнання   допомоги (транспортні  виміру (вага, об'єм,  Вартість гуманітарної допомоги  здійснено ввезення товарів на митну 

країна гуманітарної  засоби, товари, кошти,  (кг, шт.  обсяг тощо) територію України4
допомоги, за яким виконані роботи, надані  тощо) код сума у валюті в грн за курсом дата номер код товару за
відбувся її розподіл послуги тощо)  валюти НБУ на дату  УКТ ЗЕД6

отримання5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього  - х х х



3. Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік

№

з/п

Набувач7 Дата, номер наказу
про визнання

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані

Одиниця
виміру

Кількість
(вага, об'єм,

Вартість
гуманітарної

Дата та номер
акта передачі

гуманітарної
допомоги, за яким

роботи, надані послуги) (кг, шт.
тощо)

обсяг тощо) допомоги (грн)9  гуманітарної допомоги

код за ЄДРПОУ8 найменування відбувся її розподіл
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  - ВПО 02/06/2015 милиці та палиці шт 94,000 425,82 14/01/2016

 -  -
2  - БО "БФ"Сестра милосердия" 02/06/2015 милиці та палиці шт 80,000 362,40 14/04/2016

 -  -
3  - ВПО 02/06/2015 простирадло шт 79,000 1 368,28 04/01/2016

 -  -
4  - ВПО 02/06/2015 миючий засіб шт 72,000 498,96 16/06/2016

 -  -
Усього 2 655 х

4. Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням, за звітний (податковий) рік

№ Найменування організації,  Дата, номер наказу  Найменування гуманітарної допомоги (транспортні Одиниця  Кількість Вартість гуманітарної 
з/п яка надала гуманітарну допомогу, країна про визнання

гуманітарної допомоги,
за яким відбувся її

розподіл

засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги) виміру
(кг, шт.
тощо)

(вага, об'єм,
обсяг тощо)

допомоги (грн)10

1 2 3 4 5 6 7
1  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього  -

5. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року 11

№

з/п

Найменування організації,
яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної
допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні засоби,
товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1 NESEHNUTI Bro Чехия 02/06/2015 милиці та палиці шт 11,000 51,00

 -  -
Усього 51

1  Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України.   
2  Подається суб’єктами господарювання, починаючи зі звітного (податкового) періоду, в якому порушено вимоги пункту 133.4  статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 
3  Переносяться значення розділу 5 Додатка ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації за попередній звітний (податковий) рік.
4 Для товарів, що були ввезені на митну територію України.
5 Сумарне значення графи 9 розділу 2 переноситься до рядка 1.15.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
6  Зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).



7  У разі якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи, у графі 3 розділу 3 зазначається загальна кількість фізичних осіб – набувачів, які отримали гуманітарну допомогу в звітному (податковому) періоді; графа 2 розділу 3 не заповнюється.
8 Платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
9 Сумарне значення графи 8 розділу 3 переноситься до рядка 2.6.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
10 Сумарне значення графи 7 розділу 4 переноситься до рядка 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
11 Відомості граф розділу 5 дорівнюють позитивному значенню різниці відповідних граф (розділ 1+ розділ 2) – (розділ 3 + розділ 4).

Керівник (уповноважена особа) Конотопцева Юлія Володимирівна
(підпис)  (ініціали, прізвище)

 М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку) Не передбачено

(підпис)  (ініціали, прізвище)


