
 

Зведена фінансова звітність органів адвокатського самоврядування за 2016 рік 

№ 

Назва органів 

адвокатського 

самоврядування 

Фінансова 

звітність 

Додатки № 1, 2, 3, 

4 

Податкова 

звітність 

1 Вінницька область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

2 Волинська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

3 Дніпропетровська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

4 Донецька область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

5 Житомирська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

6 Закарпатська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

7 Запорізька область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

8 Івано-Франківська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

9 Київська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

10 Кіровоградська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

11 Луганська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

12 Львівська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

13 м. Київ    

 РАР - - - 

 КДКА - - - 

14 Миколаївська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

15 Одеська область    

http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0411.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0412.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0413.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0421.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0422.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0423.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0511.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0512.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0513.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0521.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0522.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0523.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0611.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0612.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0613.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0621.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0622.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0623.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0711.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0712.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0713.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0721.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0722.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0723.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0811.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0812.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0813.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0821.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0822.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0823.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0911.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0912.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0913.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0921.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0922.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/0923.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1011.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1012.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1013.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1021.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1022.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1023.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1111.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1112.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1113.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1121.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1122.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1123.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1211.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1212.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1213.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1221.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1222.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1223.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1311.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1312.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1313.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1321.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1322.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1323.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1411.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1412.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1413.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1421.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1422.pdf
file:///C:/Users/s.ratushna/Documents/Сайт/Звіт%20річний%20фінансовий/unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1423.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1511.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1512.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1513.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1521.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1522.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1523.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1611.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1612.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1613.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1621.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1622.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1623.pdf


 

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

16 Полтавська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

17 Рівненська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

18 Сумська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

19 Тернопільська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитися 

20 Харківська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

21 Херсонська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

22 Хмельницька область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

23 Черкаська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

24 Чернівецька область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

25 Чернігівська область    

 РАР подивитись подивитись подивитись 

 КДКА подивитись подивитись подивитись 

26 ВКДКА подивитись подивитись подивитись 

27 НААУ подивитись подивитись подивитись 

28 Автономна Республіка Крим    

 РАР - - - 

 КДКА - - - 

29 м. Севастополь    

 РАР - - - 

 КДКА - - - 

http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1711.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1712.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1713pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1721.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1722.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1723.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1811_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1812_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1813_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1821_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1822_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1823_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1911.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1912.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1913.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1921.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1922.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/1923.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2011.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2012.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2013.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2021.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2022.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2023.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2111.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2112.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2113.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2121.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2122.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2123.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2211_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2212.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2213.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2221.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2222.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2223.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2311.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2312.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2313.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2321.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2322.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2323.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2411.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2412.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2413.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2421.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2422.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2423.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2511.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2512.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2513.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2521.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2522.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2523.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2611.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2612_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2613.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2621.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2622_2.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2623.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2711.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2712.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2713.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2721.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2722.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2723.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2801.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2802.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2803.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2901.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2902.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2016/2903.pdf

