
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 123 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "20" червня до "12" липня 2019 року 

БАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ 
_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

ВІДДІЛЕННЯ "НОВИЙ РОЗДІЛ" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
_____________________________________________________________ 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

МФО 325321, № рахунку 26438053700526 

_____________________________________________________________ 

Код 

статті 
Найменування статті 

Сума 

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 80000,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 0 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

0 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

0 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 33620,00 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

0 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

0 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 
0 

12 Помилкові надходження коштів 0 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
113620,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): 0 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  
0 



   

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

2300 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня 

повторного голосування) 

0 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
0 

3110  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

відповідні внески 

0 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

0 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

0 

3230  

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування – після дня повторного голосування), у 

разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

0 

4000  
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 
0 

5000  Повернення помилкових надходжень коштів 0 

6000  
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

засобах масової інформації 
0 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
0 

Загальний розмір виборчого фонду  

(2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
113620,00 

3. Використання коштів виборчого фонду  

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 110759,53 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 
40573,07 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  
40573,07 

1120 виготовлення відеозаписів  0 

1130 виготовлення аудіозаписів  0 

1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
0 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
0 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0 

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 57127,88 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): 0 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні 0 



   

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1212  оплата ефірного часу на радіо 0 

1220  
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 
57127,88 

1300  
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації  

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 
13058,58 

1310  транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 

обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 

предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)  

0 

1320  оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

7403,58 

1330  оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 

агітації  
0 

1340  оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
0 

1350  розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

5655,00 

1360  Послуги зв’язку (1361 + 1362): 0 

1361  послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо)  

0 

1362  послуги поштового зв’язку  0 

1400  Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 

матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 

демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 

підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 

про таку підтримку тощо)  

0 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 1000) 
2860,47 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 
0 

 

Звіт подано "12" липня 2019 року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку               Батенко Т.І. 

виборчого фонду                              ___________                  ____________________________ 
                                                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 

 

  



РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 123 (форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "20" червня до "12" липня 2019 року 

БАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ 
_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

ВІДДІЛЕННЯ "НОВИЙ РОЗДІЛ" ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
_____________________________________________________________ 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

МФО 325321, № рахунку 26438053700526 

_____________________________________________________________ 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 21.06.2019 0.0.1389324085.1 80000,00 

Усього 80000,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті 3) 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Наймену-вання 

платника 

Місцезнаход-

ження платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, 

район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

4 09.07.2019 
0.0.14030675

76.1 

Подвірний 

Тарас 

Михайлович 

Львівська 

область, 

м. Львів 
33620,00 

Усього 33620,00 



   

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

(код статті 10) 
 

Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

10 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 
 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

 (код статті 10) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

10 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 
 

 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує 

розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" 

(код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір, 

визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 

 (код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

11 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 

за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

штрафних 

санкцій 

Номер розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

9 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 



   

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

12 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від фізичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

12 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  

(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 

Номер розрахун-

кового документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

0 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2100, 2300)  
 

Код статті 

Дата 

повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума 

(грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  

до Державного бюджету України  
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

 

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 



   

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

банку 

Місцезнаходження 

банку 

Код банку 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

 

16. Відомості про повернення юридичним особам  

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

5000 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000)  

Код 

статті 

Дата повернен-

ня коштів 

Номер 

розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000 0 0 0 0 0 0 0 

Усього       0 

 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  

в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

отримувача 

Місцезнаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

6000 0 0 0 0 0 0 

Усього      0 

 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку  

виборчого фонду кандидата в народні депутати України  

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

 

Номер 

одномандатного 

виборчого 

округу  

(в порядку 

зростання) 

Код статті Дата платежу 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Отримувач 

(повна 

назва) 

Місцезна-

ходження 

отримувача 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

123 1110 01.07.2019 133205412 

ТОВ 

«Видавнич

ий дім 
«Високий 

Замок» 

79000, м. 
Львів, вул. 

Героїв 

УПА, 65 

13807781 

За друк 

листівки 

згідно 
рахунку-

фактури 

№В3-

0000636 від 

27.06.2019 

7600,07 

123 1110 01.07.2019 134556695 
ТОВ 

«Видавнич
79000, м. 

Львів, вул. 
13807781 

За друк 
газети 

10540,00 



   

ий дім 
«Високий 

Замок» 

Героїв 
УПА, 65 

згідно 
рахунку-

фактури 

№В3-
0000631 від 

27.06.2019 

123 1110 08.07.2019 143454188 

ТОВ 
«Видавнич

ий дім 

«Високий 
Замок» 

79000, м. 

Львів, вул. 
Героїв 

УПА, 65 

13807781 

Виготовлен
ня 

друкованих 

матеріалів 
передвибор

ної агітації. 

Рахунок-
фактура 

№В3-

0000713 від 
08.07.2019 

9800,00 

123 1110 08.07.2019 170943864 
ФОП Чміль 

С.Л. 

79000, м. 

Львів, вул. 

Городоцька, 

буд. 165, кв. 

70 

 

Друк 

матеріалів 

агітації 

4500,00 

123 1110 08.07.2019 194544623 
ФОП Чміль 

С.Л. 

79000, м. 

Львів, вул. 

Городоцька, 
буд. 165, кв. 

70 

 

Друк 
матеріалів 

агітації 

згідно 
рахунку № 

0000069 від 

05.07.2019 

4500,00 

123 1110 11.07.2019 130326883 
ФОП 

Смертига 

Ю.Л. 

79021, м. 
Львів, вул. 

Кульпарківс

ька, буд. 
140, кв. 28 

 

Оплата за 

виготовленн

я 
друкованих 

матеріалів 

передвибор
ної агітації 

згідно 

договору 

№1-1107 від 

11.07.2019 

р. Без ПДВ 

3633,00 

123 1220 07.07.2019 172607596 
ФОП 

Рацька Р.І. 

81215, 

Львівська 

область, 

Перемишля

нський 

район, село 

Коросне, 

вулиця 

Шевченка, 

будинок 42 

 

Політична 

реклама в 

газеті 

Простір 

№27 від 

04.07.2019 

2386,00 

123 1220 07.07.2019 172311016 

ПП 

Редакція 

газети 

«Народне 

слово» 

80700, 

Львівська 

обл., 

Золочівськи

й район, 

місто 

Золочів, 

вулиця 

Героїв 

УПА, 

будинок 8 

02474067 

За 

інформацій

ні послуги 

згідно 

рахунку 159 

від 

03.07.2019 

3150,00 

123 1220 08.07.2019 110841792 

ТОВ 

«Редакція 

газети 

«Громада» 

81600, 

Львівська 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

пл. Ринок, 

будинок, 28 

02474044 

Оплата 

друкованих 

площ в 

газеті 

«Громада» 

від 

18.07.2019. 

Рахунок 

№175  

2000,00 

123 1220 08.07.2019 110553709 
ТОВ 

«Редакція 

81600, 

Львівська 
02474044 

Оплата 

друкованих 
2000,00 



   

газети 

«Громада» 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

пл. Ринок, 

будинок, 28 

площ в 

газеті 

«Громада» 

від 

11.07.2019. 

Рахунок 

№173 від 

08.07.2019 

123 1220 08.07.2019 164348789 

ТОВ 

«Редакція 

газети 

«Громада» 

81600, 

Львівська 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

пл. Ринок, 

будинок, 28 

02474044 

Оплата 

друкованих 

площ в 

газеті 

«Громада» 

Рахунок 

№169  

2430,00 

123 1220 08.07.2019 121948774 

ТзОВ 

«Видавнич

ий дім 

«Новий 

Львів» 

79000, 

Львівська 

обл., місто 

Львів, 

Галицький 

район, вул. 

Січових 

Стрільців, 

будинок 3 

31977813 

За 

публікацію 

у газеті 

«Нова 

Доба» 

Рахунок 

№05/07  

3000,00 

123 1220 08.07.2019 121637668 

ТзОВ 

«Видавнич

ий дім 

«Новий 

Львів» 

79000, 

Львівська 

обл., місто 

Львів, 

Галицький 

район, вул. 

Січових 

Стрільців, 

будинок 3 

31977813 

За 

публікацію 

у газеті 

«Нова 

Доба» 

Рахунок 

№04/07 від 

04.07.2019 

р. у т.ч. 

ПДВ 508.33 

3050,00 

123 1220 08.07.2019 131113367 

ТзОВ 

«Наша 

Українська 

справа» 

80700, 

Львівська 

обл., 

Золочівськи

й район, 

місто 

Золочів, 

вулиця 

Труша, 

будинок 1 

38846690 

Публікація 

інформацій

ної статті 

згідно 

рахунку 

№60 від 

02.07.2019 

5217,87 

123 1220 08.07.2019 132605786 

ТзОВ 

«Наша 

Українська 

справа» 

80700, 

Львівська 

обл., 

Золочівськи

й район, 

місто 

Золочів, 

вулиця 

Труша, 

будинок 1 

38846690 

Інформацій

ні послуги – 

публікація 

статті у 

газеті 

«Наша 

Українська 

справа» 

10478, 00 

123 1220 09.07.2019 185225481 

ТзОВ 

«Наша 

Українська 

справа» 

80700, 

Львівська 

обл., 

Золочівськи

й район, 

місто 

Золочів, 

вулиця 

Труша, 

будинок 1 

38846690 

Поліграфічн

а реклама 

згідно 

рахунку 

№64 від 

08.07.2019 

р. у т.ч. 

ПДВ 20% 

2730,00 



   

123 1220 09.07.2019 132922645 

ТзОВ 

«Редакція 

міської 

газети  

«Миколаївс

ькі вісті» 

81600, 

Львівська 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

майдан 

Незалежнос

ті, будинок 

4 

33455352 

Розміщення 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованом

у виданні, 

згідно 

рахунку 

№32 від 

08.07.2019 

4845,00 

123 1220 09.07.2019 191747385 

ТзОВ 

«Редакція 

міської 

газети  

«Миколаївс

ькі вісті» 

81600, 

Львівська 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

майдан 

Незалежнос

ті, будинок 

4 

33455352 

Розміщення 

агітаційних 

друкованих 

матеріалів у 

друкованом

у вигляді 

згідно 

рахунку 

№33 від 

08.07.2019, 

у тому числі 

ПДВ 20% 

2707,00 

123 1220 09.07.2019 183421761 

ТзОВ 

«Редакція 

міської 

газети  

«Миколаївс

ькі вісті» 

81600, 

Львівська 

обл., 

Миколаївсь

кий район, 

місто 

Миколаїв, 

майдан 

Незалежнос

ті, будинок 

4 

33455352 

Розміщення 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованом

у виданні, 

згідно 

рахунку 

№32 від 

08.07.2019, 

у т.ч. ПДВ 

20% 

4845,00 

123 1220 09.07.2019 132640380 

ПП 

«Редакція 

газети 

«Вісник 

Розділля» 

81652, 

Львівська 

обл., місто 

Новий 

Розділ, 

вулиця 

Грушевсько

го, будинок 

24 

20823592 

Оплата 

друкованих 

площ в 

газеті 

«Вісник 

Розділля» 

згідно 

рахунку 

№112 від 

08.07.2019 

5289,03 

123 1220 09.07.2019 190351611 

ПП 

«Редакція 

газети 

«Вісник 

Розділля» 

81652, 

Львівська 

обл., місто 

Новий 

Розділ, 

вулиця 

Грушевсько

го, будинок 

24 

20823592 

Оплата 

друкованих 

площ в 

газеті 

«Вісник 

Розділля» 

згідно 

рахунку 

№114 від 

08.07.2019 

1499,99 

123 1220 09.07.2019 185801988 

ПП 

«Редакція 

газети 

«Вісник 

Розділля» 

81652, 

Львівська 

обл., місто 

Новий 

Розділ, 

вулиця 

Грушевсько

го, будинок 

24 

20823592 

Оплата 

друкованих 

площ в 

газеті 

«Вісник 

Розділля» 

згідно 

рахунку 

№113 від 

08.07.2019 

1499,99 

123 1340 09.07.2019 181837217 
Комунальн

а Установа 

«Міський 

81652, 

Львівська 

область, м. 

35283105 

Оплата за 

разову 

оренду 

2175,03 



   

будинок 

культури 

«Молодість

» 

Новий 

Розділ, пр. 

Шевченка, 

13 

згідно угоди 

№22 від 

08.07.2019 

р. Рахунок 

№215 від 

08.07.2019 

р. без ПДВ 

123 1340 09.07.2019 181941243 

Комунальн

а Установа 

«Міський 

будинок 

культури 

«Молодість

» 

81652, 

Львівська 

область, м. 

Новий 

Розділ, пр. 

Шевченка, 

13 

35283105 

Відшкодува

ння 

комунальни

х послуг 

згідно угоди 

№21 від 

03.07.2019 

р. Рахунок 

№214 від 

03.07.2019 

р. без ПДВ 

1146,72 

123 1340 09.07.2019 182024355 

Комунальн

а Установа 

«Міський 

будинок 

культури 

«Молодість

» 

81652, 

Львівська 

область, м. 

Новий 

Розділ, пр. 

Шевченка, 

13 

35283105 

Відшкодува

ння 

комунальни

х послуг 

згідно угоди 

№22 від 

08.07.2019 

р. Рахунок 

№216 від 

08.07.2019 

р. без ПДВ 

2910,12 

123 1340 09.07.2019 181736928 

Комунальн

а Установа 

«Міський 

будинок 

культури 

«Молодість

» 

81652, 

Львівська 

область, м. 

Новий 

Розділ, пр. 

Шевченка, 

13 

35283105 

Оплата за 

разову 

оренду 

згідно угоди 

№21 від 

03.07.2019 

р. Рахунок 

№213 від 

03.07.2019 

р. без ПДВ 

1171,71 

123 1350 05.07.2019 180856544 

МКП 

«Комуналь

ник» 

81200, 

Львівська 

обл., 

Перемишля

нський 

район, місто 

Перемишля

ни, вул. 

Боршівська, 

будинок 39, 

корпус А 

32940150 

Встановлен

ня банеру 

згідно 

рахунку на 

оплату 

№671 у т.ч. 

ПДВ 345,83 

грн 

2075,00 

123 1350 09.07.2019 133251253 
ТзОВ 

«БРОК» 

79053, 

Львівська 

область, м. 

Львів, вул. 

В.Великого, 

буд. 97, кв. 

88 

20833498 

Оплата 

згідно 

рахунку 

№07/47 ІР 

від 

08.07.2019 

р. 

3580,00 

Усього        110759,53 

 

 

 

 



   

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, 

перерахованих виконавцям  

(код статті 8) 

 

Код 

статті 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна-

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума  

(грн) 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку        Батенко Т.І. 
виборчого фонду                         ___________                    ____________________________ 
                                                           (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 


