
УКРАЇНА БУДЕ СИЛЬНОЮ!

РЕКВІЗИТИ:
Політична партія «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
Код ЄДРПОУ  33547558
Рахунок UA343057490000026002000010013
в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО  305749
Юр.адреса: м.Київ,узвіз Кловсьий 5, оф. 72.

Внесок на підтримку партії, ПІБ ________, ІПН ________, дата народження _______, місце 
проживання _______.

Виділені червоним дані є обов’язковими для зазначення в графі призначення платежу 
в платіжному дорученні!Допускаються скорочення, які не призведуть во втрати 
можливості ідентифікації платника.

Призначення платежу юр. особа:
Внесок на підтримку партії. ЄДРПОУ платника.

Не допускається здійснення внесків 
на підтримку політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого са-
моврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, уста-
новами та організаціями;

3) юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків 
статутного капіталу або прав голосу прямо або опосеред-
ковано належать державі, органам місцевого самовряду-
вання;

4) юридичними особами, кінцевими бенефіціарними 
власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у під-
пунктах «а», «в»-»і» пункту 1 та у підпункті «а» пункту 2 
частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції»;

5) іноземними державами, іноземними юридичними осо-
бами, юридичними особами, в яких не менше 10 % статут-
ного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано 
належать нерезидентам, а також юридичними особами, 
кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) 
яких є іноземці чи особи без громадянства;

6) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, бла-
годійними чи релігійними організаціями, а також іншими 
політичними партіями;

7) фізичними особами, які не є громадянами України (іно-
земцями та особами без громадянства), а також анонім-
ними особами чи особами під псевдонімом;

8) громадянами України, які не досягли 18-річного віку 
або яких в установленому законом порядку визнано не-
дієздатними;

9) фізичними особами, з якими укладено договір про за-
купівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення по-
треб держави або територіальної громади на загальну 
суму понад п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в яко-
му здійснюється внесок, а також юридичними особами, 
з якими укладено такий договір на загальну суму понад 
сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється 
внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом 
одного року після припинення його дії.

Якщо фізична або юридична особа здійснює або може 
здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або 
кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціар-
ним власником (контролером) юридичної особи), внески 
такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй 
юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і об-
межуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), 
встановленим цією статтею. Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції встановлює визначення тер-
мінів «вирішальний вплив», «кінцевий бенефіціарний 
власник (контролер)», що вживаються в цьому Законі та 
законодавстві України про вибори.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку 
політичної партії від громадянина України протягом од-
ного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 
року, в якому здійснювалися внески.

6000,00 * 400 = 2 400 000

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку 
політичної партії від юридичної особи протягом року 
не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому 
здійснювалися внески.

4723,00 * 800 = 4 800 000


