
Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            1

1.1 Посвiдчення

Блог: https://411memorial.wordpress.com/
https://411batterymemorialpark.wordpress.com/
https://411batterymemorialinitiatives.wordpress.com/
Посилання на документообiг та фото фiксацiю:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10207224429143403.1073741874.1063910141&type=1&l=01ec086a83
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10208609017717252.1073741888.1063910141&type=1&l=edc2159fe3
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10210797723873538.1073741895.1063910141&type=1&l=5dfe03c3f1
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10211815042305863.1073741899.1063910141&type=1&l=d1ac12ff9a

https://411memorial.wordpress.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10211815042305863.1073741899.1063910141&type=1&l=d1ac12ff9a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10211815042305863.1073741899.1063910141&type=1&l=d1ac12ff9a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10210797723873538.1073741895.1063910141&type=1&l=5dfe03c3f1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10210797723873538.1073741895.1063910141&type=1&l=5dfe03c3f1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10208609017717252.1073741888.1063910141&type=1&l=edc2159fe3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10208609017717252.1073741888.1063910141&type=1&l=edc2159fe3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207224429143403.1073741874.1063910141&type=1&l=01ec086a83
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207224429143403.1073741874.1063910141&type=1&l=01ec086a83
https://411batterymemorialinitiatives.wordpress.com/
https://411batterymemorialpark.wordpress.com/


Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            2

1.2 Транспортнi витрати за послуги, що надаються транспортними організаціями
Загальна сума витрат:  465 українських гривень



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            3



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            4



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            5



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            6



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            7



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            8



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            9



Гончар Марiя Олександрiвна, особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, 
Звiтний перiод за 2017 рiк, Реєстраційний номер облiкової картки платника податкiв: 3116516228
Вартiсть документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження незалежної дiяльностi.            10

1.3 Витрати на друк, поштовi та адмiнiстративнi послуги
Загальна сума витрат:  3450,88 українських гривень
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1.4.  Витрати,  що  пов’язано  iз  постановою  провiдкриття  виконавчого  провадження  ,
Постанова  №ГБ478824  вiд  15.10.2017р.  у  розмipi  238грн.,  та  у  розмiрi  23,8  грн.
виконавчого збору винагороду приватного виконавця: 261,8 грн.
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1.5. Витрати, що пов’язано iз  https://www.facebook.com/nowwemakeourowntv/ 
http://nowwemakeourowntv.tumblr.com/
17,97 PLN за курсом НБУ вiд 04.18.2017 року: 120.65 грн.

http://nowwemakeourowntv.tumblr.com/
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1.6. Витрати, що пов’язано iз  Umowa №14/2014/GP, 01.02.2014-31.07.2014, Narodowe 
Centrum Kultury, Załącznik nr11a do ZPZ nr A/5/2014, Umowa EC Intro nr PLN 
76124010401111001056216900, 03.02.2014, Warsawa
10,36 PLN за курсом НБУ вiд 15.01.2018 року: 86.00 грн.
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Загальна сума документально пiдтверджених витрат, необхiдних для провадження 
незалежної дiяльностi у 2017 роцi:   4384,33 українських гривень


