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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
09 червня 2016 року № 3

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,

до якого подається Звіт
політичної партії (місцевої
організації політичної партії))

ЗВІТ
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
Звітний

Уточнюючий

+

Звітний період 2016 року
(період, що уточнюється)

-

І квартал

-

ІI квартал

+

IIІ квартал

-

ІV квартал

-

Наростаючим підсумком на кінець року
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
___________________________________________________________________________________
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)
1 Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ

3

Місцезнаходження
Київська область, Києво-Святошинський
Вишневе, вул. Промислова, буд. 5- Б

5

0

Поштовий індекс
район,

м.

3

2

5

3

9

0

8

1

3

2

Телефон

0442793763

Моб. тел.

-

Факс

-

(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу,
E-mail
кабінету/офіса, квартири

2

Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності Поштовий індекс
місцезнаходження)
Телефон

-

-

-

Факс

-

mail

-

-

Моб. тел.

(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, Екабінету/офіса, квартири)

-

-

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок),
3 номери рахунків (рахунку): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК", 14360570, № рахунку 26006052746076
4 Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від
26.03.2007 № 1 074 102 0000 024254
(дата)
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Загальна інформація про політичну партію
Кількість
Працівники складу
апарату, осіб
Підприємства, установи,
організації, засновані та
створені для виконання
статутних завдань

Політична
партія

Обласні
організації

-

Міські
організації

-

-

Районні
організації

Сільські,
селищні,
первинні
організації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

до органів місцевого
самоврядування, у тому
числі:

-

-

-

-

-

обласних

-

-

-

-

-

районних

-

-

-

-

-

міських

-

-

-

-

-

районних у містах, де
утворено районні у місті
ради

-

-

-

-

-

сільських та селищних

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

депутатів місцевих рад

-

-

-

-

-

міських, селищних,
сільських голів, старост

-

-

-

-

-

Висунуто кандидатів на
останніх виборах
(чергових,
позачергових,
повторних тощо),
усього осіб,
у тому числі:
у Президенти України
у народні депутати
України

Обрано на останніх
виборах, усього осіб,
у тому числі:
народних депутатів
України
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Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи
Найменування
місцевої
організації
-

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
-

Місцезнаходження

Фактичне
місцезнаходження

Реквізити банків, в
яких відкриті
рахунки, та номери
рахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Зведена таблиця звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Перелік

Код рядка

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери,
що перебувають у власності, усього,
у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває у власності,
усього
рухоме майно, що перебуває у власності,
усього,
у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають у
власності, усього

глава 1 розділу І

цінні папери, що перебувають у власності,
усього
Майно,
нематеріальні
цінності,
що
перебувають на праві користування, усього,
у тому числі:
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього
рухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього,
у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно
нематеріальні активи, що перебувають на
праві користування, усього

пункт 1.4

-

глава 2
розділу І

-

Грошові кошти, усього
у тому числі:
на рахунках політичної партії

-

пункт 1.1

-

пункт 1.2

-

підпункт 1
підпункт 2
¤ пункт 1.3

-

пункт 2.1
¤

-

пункт 2.2

-

пункт 2.2.1
пункт 2.2.2
пункт 2.3
глава 1
розділу II
пункт 1.1

на рахунках виборчого фонду
на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 1.2
пункт 1.3

на рахунку для отримання коштів з
державного бюджету на фінансування
статутної діяльності
Отримано грошових коштів з державного
бюджету, усього,
у тому числі:
на рахунок для отримання коштів з
державного бюджету на фінансування
статутної діяльності політичної партії
на рахунок для відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації

пункт 1.4

Внески грошовими коштами, усього,
у тому числі:
членські внески
на рахунки політичної партії, усього, в тому
числі:
повернено коштів, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього
грошових коштів до державного бюджету,
усього
на рахунок виборчого фонду, усього

Вартість, сума коштів
на кінець звітного періоду (грн)

17 988,71
17 988,71
-

глава 2
розділу ІІ

-

пункт 2.1
-

пункт 2.2
глава 1
розділу III

385 975,40
-

пункт 1.1

385 975,40

пункти 1.2, 1.3

-

пункти 1.2, 1.3
пункти 1.2, 1.3

-

пункт 1.4

-

-
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Повернено коштів, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього

пункти 1.5, 1.6

-

пункти 1.5, 1.6

-

грошових коштів до державного бюджету,
усього
Кошти від господарської діяльності,
у тому числі:
доходи від здачі майна в оренду
дивіденди, проценти, роялті
надходження за договорами
надходження від заходів, що проводяться
політичною партією
дохід від відчуження нерухомого майна
дохід від відчуження рухомого майна
дохід від відчуження нематеріальних прав
дохід від відчуження цінних паперів
інші види доходів, що не заборонені законом
(у тому числі переваги, пільги, послуги)
Внески нерухомим майном, усього

пункти 1.5, 1.6

-

Повернено внесків нерухомим майном,
усього,
у тому числі:
власнику, усього
до державного бюджету
Внески рухомим майном, усього,
у тому числі:
транспортними засобами
Повернено внесків транспортними засобами,
усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
рухомим майном, усього
Повернено внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески нематеріальними активами, усього
Повернено внесків нематеріальними
активами, усього, у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Внески цінними паперами, усього
Повернено внесків цінними паперами,
усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Спонсорські внески, усього
Повернено спонсорських внесків, усього,
у тому числі:
власнику

-

глава 2
розділу ІІІ

-

пункти 2.2, 2.3

-

пункти 2.2, 2.3
пункти 2.2, 2.3
глава 3 розділу
ІІІ
пункт 3.1

-

пункти 3.2, 3.3
-

пункти 3.2, 3.3
пункти 3.2, 3.3
пункт 3.4
пункти 3.5, 3.6

-

пункти 3.5, 3.6
пункти 3.5, 3.6
глава 4
розділу ІІІ
пункти 4.2, 4.3

-

пункти 4.2, 4.3
пункти 4.2, 4.3
глава 5
розділу ІІІ
пункти 5.2, 5.3

-

-

-

пункти 5.2, 5.3
пункти 5.2, 5.3

глава 6
розділу ІІІ
пункти 6.2, 6.3
пункти 6.2, 6.3

-
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до державного бюджету
Витрати на здійснення статутної діяльності,
усього,
у тому числі:
заробітна плата
оренда приміщення (будинку, офіса,
квартири)
оренда транспортних засобів
оренда обладнання та технічних засобів
послуги зв’язку
витрати на соціальну допомогу
проведення з’їздів, партійних конференцій,
загальних зборів
матеріальні витрати та оплата послуг
капітальний ремонт
капітальні вкладення
сплачені податки та збори
повернення запозичених коштів
придбання нерухомого майна
придбання рухомого майна
придбання цінних паперів
придбання нематеріальних активів
утримання місцевих організацій партії,
інших зареєстрованих структурних
підрозділів, усього,
з них:
регіональні відділення
інші зареєстровані структурні підрозділи
витрачено з виборчих фондів
повернуто з виборчих фондів,
з них:
юридичним особам та фізичним особам −
підприємцям
фізичним особам
перераховано до державного бюджету з
виборчих фондів
заснування і утримання видавництв,
інформаційних агентств, поліграфічних
підприємств, ЗМІ, освітніх закладів
публічні заходи
пропагандистська діяльність (інформаційна,
рекламна, видавнича, поліграфічна),
у тому числі:
видавнича діяльність
розміщення зовнішньої політичної реклами
розміщення реклами на телебаченні
розміщення реклами на радіо
розміщення реклами у друкованих засобах
масової інформації
міжнародна діяльність
інші не заборонені законом витрати
перерахування штрафних санкцій за
укладеними договорами
Фінансові зобов’язання політичної партії,
усього

пункти 6.2, 6.3

-

розділ IV
509 527,82
900,00
27 920,00
10 165,50
10 165,50
470 542,32
-

розділ V

-
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ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік надходжень
Грошові кошти, усього,
у тому числі:
на рахунках політичної партії
на рахунках виборчого фонду
на рахунку відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації
на рахунку для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності
Отримано грошових коштів на рахунок для отримання
коштів з державного бюджету на фінансування статутної
діяльності політичної партії
Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування
витрат з фінансування передвиборної агітації

Код
рядка
глава 1

Сума (грн)

Примітка

17 988,71

-

пункт 1.1
пункт 1.2
пункт 1.3

17 988,71
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пункт 1.4
пункт 2.1
глави 2
пункт 2.2
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1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК"

розрахунковий
рахунок

26006052746076

17 988,71

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

17 988,71

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Вид рахунку

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням
передвиборної агітації *
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Сума коштів
Номер рахунку

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

-

1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності *
Найменування банку та/або
інших фінансових установ

Номер рахунку

Сума коштів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

-
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ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від
виду внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік внесків

Код рядка

Надійшло внесків грошовими коштами, усього,
у тому числі:
на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
політичної партії, усього,
у тому числі:
власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
на рахунки виборчого фонду, усього
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки виборчого фонду, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки
виборчого фонду, усього,
у тому числі:
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
грошових коштів до державного бюджету
Надійшло внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:

Сума (вартість),
грн

Примітка

глава 1

385 975,40

-

пункт 1.1

385 975,40

-

299 810,40
86 165,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3
пункт 1.4

-

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.2
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт1.2
пункт 1.3

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6
пункт 1.6
підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.6
пункт 2.1
глави 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2
підпункти 1, 2
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фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нерухомим майном до державного бюджету
Надійшло внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
транспортними засобами, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства усього,
у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортними засобами до державного
бюджету
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків транспортним засобами до державного
бюджету
рухомим майном, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного бюджету
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків рухомим майном до державного бюджету
Надійшло внесків нематеріальними активами, усього,

підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.2
пункт 2.3

-

-

-

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 2.3
пункт 3.1
глави 3
пункт 3.1

-

-

-

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пункт 3.4

-

-

підпункт 1

-

-

підпункт 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

підпункти 1, 2

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.6
пункт 4.1

-

-

підпункти 1, 2

підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.2
пункт 3.3
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.3

пункт 3.5
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 3.5
пункт 3.6
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у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
Надійшло внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:
від фізичних осіб
від юридичних осіб
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків цінними паперами до державного бюджету
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
фізичним особам
юридичним особам
внесків цінними паперами до державного бюджету
Надійшло спонсорських внесків, усього
Повернено спонсорських внесків, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету
Повернено спонсорських внесків, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
власнику
до державного бюджету

глави 4
підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пункт 4.3
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 4.3
пункт 5.1
глави 5
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.2
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.2
пункт 5.3
підпункти 1, 2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 5.3
пункт 6.1
глави 6
пункт 6.2
підпункт 1
підпункт 2
пункт 6.3
підпункт 1
підпункт 2
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1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові
платника

РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою

01.07.2016

поточний рахунок

1

Біленький Олексій
Юрійович

2396010911

07.07.2016

поточний рахунок

122С6019D7

Міщенко Василь
Васильович

3323201595

09.08.2016

поточний рахунок

@2PL804927

Терещук Наталія Василівна

3061515482

16.08.2016

поточний рахунок

@2PL536965

Івченко Олександр
Миколайович

2516703590

19.08.2016

поточний рахунок

791920021

Міщенко Василь
Васильович

3323201595

22.08.2016

поточний рахунок

@2PL182626

Козлов Сергій Сергійович

3039011935

23.08.2016

поточний рахунок

@2PL573700

Ємчук Олександр
Миколайович

2650110773

23.09.2016

поточний рахунок

@2PL562056

Терещук Наталія Василівна

3061515482

27.09.2016

поточний рахунок

78884564

Ємчук Олександр
Миколайович

2650110773

Усього надійшло коштів

Місце проживання
платника

01021, м. Київ, вул.
Кловський узвіз, буд. 5,
кв. 10
09111, Київська область,
м. Біла Церква
03191, м. Київ, вул.
Крейсера Аврора, буд. 15,
гурт.
07600, смт. Згурівка, вул.
Медова, 37а
09111, Київська область,
м. Біла Церква
09840, Київська область,
Тетіївський район, с.
Галайки, вул. Зарічна,4
04108, м. Київ, просп.
Правди, буд.19/3, кв. 178
03191, м. Київ, вул.
Крейсера Аврора, будинок
15, гурт.
04108, м. Київ, просп.
Правди, буд.19/3, кв. 178

Сума
(грн)

105 000,00
3 900,00
148 000,00

650,00
3 900,00
2 600,00
19 800,00
12 000,00
3 960,40
299 810,40
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2) від юридичних осіб
Дата
надходження
внеску

Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗЕМЛЯ ТОМИЛІВСЬКА"
Фізична особа - підприємець
ДЕМЦЮРА ЮРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОСНОВА"
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОСНОВА"

Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ

06.07.2016

поточний
рахунок

372

06.07.2016

поточний
рахунок

228

08.07.2016

поточний
рахунок

686

22.08.2016

поточний
рахунок

934

25.08.2016

поточний
рахунок

12

ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
"ЯРОВРАТ"

36210572

16.09.2016

поточний
рахунок

113

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КНЯЖИЦЬКЕ"

38974159

27.09.2016

поточний
рахунок

251

28.09.2016

поточний
рахунок

10

28.09.2016

поточний
рахунок

14

Усього надійшло коштів

Фізична особа - підприємець
ДЕМЦЮРА ЮРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УРБУС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УРБУС"

13739899

2830821172

3753450

3753450

2830821172

Місцезнаходження
платника

09172, Київська обл.,
Білоцерківський район,
село Томилівка, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 1 А
09800, Київська область,
м. Тетіїв, вул.
Дембрівська, будинок 28
08423, Київська обл.,
Переяслав-Хмельницький
район, село Соснова
08423, Київська обл.,
Переяслав-Хмельницький
район, село Соснова
09000, Київська обл.,
Сквирський район, місто
Сквира, ВУЛИЦЯ
БОГАЧЕВСЬКОГО,
будинок 53, квартира 5
07455, Київська обл.,
Броварський район, село
Княжичі, ВУЛИЦЯ МАРІЇ
ЛАГУНОВОЇ , будинок
107
09800, Київська область,
м. Тетіїв, вул.
Дембрівська, будинок 28

Сума
(грн)

7 800,00

1 300,00

3 900,00

3 900,00

2 600,00

500,00

6 165,00

34715190

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ТАРАСІВСЬКА, будинок
3

40 000,00

34715190

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ТАРАСІВСЬКА, будинок
3

20 000,00
86 165,00
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IV. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку
Зведена таблиця здійснення платежів з рахунків політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік платежів

Код рядка

Платежі з рахунків політичної партії, усього,
у тому числі:

пункт 1.1

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків виборчого фонду, усього,
у тому числі:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.2

509 527,82

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку відшкодування витрат з
передвиборної агітації політичної партії, усього,
у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунків кандидатів, усього,
у тому числі:

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.3

-

фінансуванням

на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Платежі з рахунку для отримання коштів з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності, усього,
у тому числі:
на користь фізичних осіб
на користь юридичних осіб
Загальна сума платежів

Сума (грн)

509 527,82

-

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.4

-

підпункт 1
підпункт 2
пункт 1.5

-

-

-

підпункт 1
підпункт 2

509 527,82
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Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1.1.

1) на користь фізичних осіб
Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Усього

1)

Найменування
банку, вид рахунку

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
особи

РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою

Місце проживання
особи

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

-

-

Цільове призначення
платежу

Код
рядка

Сума (грн)

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за
обслуговувння
рахунку червень
2016р. згідно
договору банківського
рахунку від
02.09.2015, без ПДВ)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

100,00

інші не заборонені
законом витрати

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

140 000,00

на користь юридичних осіб

Дата
здійснення
платежу з
рахунку
політичної
партії

Найменування
банку, вид
рахунку

Номер
розрахункового
документа

Повне
найменування
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
особи

01.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

AS66u0urpp

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"
( ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" )

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

01.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ

68

АГРАРНА
ПАРТІЯ

34763401

03035, м.Київ,
ПЛОЩА

16

01.07.2016

05.07.2016

11.07.2016

ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

11.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

12.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",

УКРАЇНИ

69

АГРАРНА
ПАРТІЯ
УКРАЇНИ

70

АГРАРНА
ПАРТІЯ
УКРАЇНИ

71

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ "РЕСТОРАН
"ДІЛОВІ
ЗУСТРІЧІЛЮКС"

0711L2Z51Y

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

72

Фізична особапідприємець
ДЯДИЧКО
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

(Грошовий внесок на
підтримку партії)

34763401

03035, м. Київ,
ПЛОЩА
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

інші не заборонені
законом витрати
(Грошовий внесок на
підтримку партії)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

8 000,00

34763401

03035, м.Київ,
ПЛОЩА
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

інші не заборонені
законом витрати
(Грошовий внесок на
підтримку партії)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

62 120,00

32589214

03143, м.Київ,
ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА
ЗАБОЛОТНОГО,
будинок 138

інші не заборонені
законом витрати (за
обслуговування
заходу 12.07.2016
року)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

6 245,50

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

2947403284

02098, м. Київ,
ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА,
будинок 26-К,
квартира 74

інші не заборонені
законом витрати
(газета)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

14 250,00

17
поточний рахунок

13.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

13.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

13.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

73

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ
"ЕКОНОМІЧНІ
ПЕРСПЕКТИВИ"

39121056

08130, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, село
Петропавлівська
Борщагівка,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 2Б

0713LOJ9JY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

74

ТОВ "ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇК
ЛЮЧІВ "Україна"

36865753

04080, м. Київ,
ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ,
будинок 102

13.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

0713LOLKAY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

26.07.2016

ПУБЛІЧНЕ

75

Фізична особа

2675719226

03194, м. Київ,

Матеріальні витрати
та оплата послуг
(постачання
примірника та пакетів
оновлень (компонент)
компютерної
програми "M.E.Doc")
інші не заборонені
законом
витрати(Комісія за
виконання платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)
Матеріальні витрати
та оплата послуг
(сплата за обробку
даних для видачі
сертифікатів ЕЦП та
постачання КП
"Програмний
комплекс
"FREEDOM" згідно
рахунку № КМВ35032539 від 12/07/16
в т.ч. ПДВ 2,00)
інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)
Матеріальні витрати

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

631,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

289,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

Розділ IV,
пункт 1.1,

4 000,00

18
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

26.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

26.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

26.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

підприємець
Єрємєєва Ольга
Віталіївна

0726LORIWY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

76

Фізична особа
підприємець
Єрємєєва Ольга
Віталіївна

ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ,
будинок 40,
квартира 124

та оплата послуг
(бухгалтерське
обслуговування)

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

2675719226

03194, м. Київ,
ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ,
будинок 40,
квартира 124

Матеріальні витрати
та оплата послуг
(консультаційні
послуги)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3 000,00

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ. )

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

інші не заборонені
законом аитрати (за
канцтовари згідно
рахунку NT/19-014780
від 27 липня 2016
року)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

544,82

інші не заборонені
законом витрати

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

100,00

0726LOSBVY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

27.07.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

77

Фізична особапідприємець
ЛИТВИНЕНКО
ЄВГЕНІЙ
ОЛЕКСАНДРОВ
ИЧ

3293013872

08154, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, місто Боярка,
ВУЛИЦЯ
ЛІНІЙНА, будинок
28, квартира 187

01.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ

AS67tOootp

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ

14360570

49094,
Дніпропетровська

підпункт 2

19
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

09.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ

ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

78

79

0812L2D53Y

АГРАРНА
ПАРТІЯ
УКРАЇНИ

ТОВ
"ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА "ЦКГЛОБАЛ"

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

80

ТОВ
"ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА "ЦКГЛОБАЛ"

0812L2EЗIY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ

обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

(Комісія за
обслуговувння
рахунку липень 2016р.
згідно договору
банківського рахунку
від 02.09.2015, без
ПДВ)

34763401

03035, м.Київ,
ПЛОЩА
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

інші не заборонені
законом витрати
(Грошовий внесок на
підтримку партії)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

148 000,00

33911120

08132, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ
ПРОМИСЛОВА,
будинок 5-Б

оренда приміщення
(орендна плата за
червень згідно
рахунку-фактури
NЦК-0005/07 від 29
червня 2016р.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

300,00

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

оренда приміщення
(орендна плата згідно
рахунку-фактури
NЦК-0005/08 від 18
липня 2016р.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

300,00

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

14360570

33911120

14360570

08132, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ
ПРОМИСЛОВА,
будинок 5-Б
49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ

20
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

22.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

22.08.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

23.08.2016

26.08.2016

05.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ

БАНК
"ПРИВАТБАНК"

НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

81

Фізична особа
підприємець
Єрємєєва Ольга
Віталіївна

2675719226

03194, м.Київ,
ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ,
будинок 40,
квартира 124

0822L15QNY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

82

АГРАРНА
ПАРТІЯ
УКРАЇНИ

34763401

03035, м.Київ,
ПЛОЩА
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

83

Фізична особапідприємець
ДЯДИЧКО
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

AS6951s8kp

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ

національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ)
Матеріальні витрати
та оплата послуг
(бухгалтерське
обслуговування за
07.2016 згідно
рахунка-фактури №
СФ-0000066 від 1
серпня 2016р.)
інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

4 000,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

інші не заборонені
законом витрати
(Грошовий внесок на
підтримку партії)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

40 200,00

2947403284

02098, м. Київ,
ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА,
будинок 26-К,
квартира 74

інші не заборонені
законом витрати (за
виготовлення
поліграфічної
продукції)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

10 500,00

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за
обслуговувння

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

100,00

21
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

06.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

06.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

23.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

23.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

27.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

БАНК
"ПРИВАТБАНК"

84

ТОВ
"ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА "ЦКГЛОБАЛ"

0906L24SJY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

85

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
"ТЕЛЕКОМПАНІ
Я "КИЇВ"

НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

рахунку серпень
2016р. згідно
договору банківського
рахунку від
02.09.2015, без ПДВ)

08132, Київська
обл., КиєвоСвятошинський
район, місто
Вишневе, ВУЛИЦЯ
ПРОМИСЛОВА,
будинок 5-Б

оренда приміщення
(орендна плата за
вересень 2016р.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

300,00

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ )

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

25195855

01001, м.Київ,
ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК,
будинок 36

Матеріальні витрати
та оплата послуг (ЗА
ВИГОТОВЛЕННЯ
ВІДЕОМАТЕРІАЛУ)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

12 000,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

4 000,00

33911120

0923L1NC4Y

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

86

Фізична особа
підприємець
Єрємєєва Ольга

2675719226

03194, м. Київ,
ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ,
будинок 40,

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ )
Матеріальні витрати
та оплата послуг
(бухгалтерське

22
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

27.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

27.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

28.09.2016

28.09.2016

28.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Віталіївна

0927L33ZTY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

0927L33ZTX

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

87

АГРАРНА
ПАРТІЯ
УКРАЇНИ

88

89

БАРИШІВСЬКЕ
РАЙОННЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
" РАЙОННЕ
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО"
РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ
"ВІСНИК

квартира 124

обслуговування )

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку, без
ПДВ )
інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежу 86 від
27.09.2016, 4000.00 в
нац.валюті в
послеопераційний час,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 без
ПДВ )

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

34763401

03035, м.Київ,
ПЛОЩА
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 2

інші не заборонені
законом витрати
(Грошовий внесок на
підтримку партії)

07500, Київська
обл., Баришівський
район, селище
міського типу
Баришівка, ВУЛ.
ЛЕНІНА , будинок
33
08400, Київська
обл., місто
Переяслав-

Розміщення реклами у
друкованих засобах
масової інформації
(розміщення
оголошення в газеті
ТОВ "ЛОГІСТИК
ЮНІОН")
Розміщення реклами у
друкованих засобах
масової інформації

36812303

02473412

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

8,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

40 335,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

1 938,00

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

4 000,00

23
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

28.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

29.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

29.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

29.09.2016

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК",
поточний рахунок

Усього

ПЕРЕЯСЛАВЩИ
НИ"

0928LOXZ1Y

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

90

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ "РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ
"ВІСТІ.ІНФОРМА
ЦІЯ.РЕКЛАМА"

0929L2DONY

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
"ПРИВАТБАНК"

91

РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ
"ЯГОТИНСЬКІ
ВІСТІ"

Хмельницький,
ВУЛИЦЯ
ШКІЛЬНА, будинок
45

(за друкування обяви
в газеті, статті "За
підтримку АПУ")

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

36077172

08300, Київська
обл., місто
Бориспіль,
ВУЛИЦЯ
КОТЛЯРЕВСЬКОГ
О, будинок 12

Розміщення реклами у
друкованих засобах
масової інформації
(стаття в газеті
"Вісті")

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

2 000,00

14360570

49094,
Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ
НАБЕРЕЖНА
ПЕРЕМОГИ,
будинок 50

інші не заборонені
законом витрати
(Комісія за виконання
платежів в
національній валюті,
згідно з відкритою
офертою банку № б/н
від 02.09.2015 та
тарифів банку,без
ПДВ.)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

3,00

02473205

07700, Київська
обл., Яготинський
район, місто
Яготин, ВУЛ.
ПИРЯТИНСЬКА,
будинок 1

Розміщення реклами у
друкованих засобах
масової інформації
(публікація в газеті)

Розділ IV,
пункт 1.1,
підпункт 2

2 227,50

509 527,82

24

