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Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 

 

форма № 4 

ЗВІТ  

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі №116 

 

Остаточний  
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "27" червня до "24" липня 2019 року  

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

 

ЛОДАТ ”Райффайзен Банк Аваль” м. Львів, МФО 325570, поточний рахунок  

№ 264351000014 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

 

Код 

статті 
Найменування статті  Сума  

(грн) 
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  0 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 3945000,00 
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 

4 Добровільні внески фізичних 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 

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) 
3945000,00 

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 
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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 
3174,69 

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) 
3 941 825,31 

3. Використання коштів виборчого фонду 

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 3941788,72 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 
505855,00 

 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  
434883,00 

1120 виготовлення відеозаписів  23300,00 
1130 виготовлення аудіозаписів  0 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
47672,00 

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): 3071287,72 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): 3071287,72 
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Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 116 (форми № 4) 

Остаточний  
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "27" червня до "24" липня 2019року  

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

 

ЛОДАТ ”Райффайзен Банк Аваль”м. Львів, МФО 325570, поточний рахунок 

 № 264351000014 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

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 - - 0 
2 - - 0 
2 - - 0 

Усього - - 0 

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 27.06.2019 7 ТОВ”Новини -ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича, буд. 

10 кв.32 

38890410 1 000 000,00 

3 02.07.2019 8 ТОВ”Новини-ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича, буд. 

10 кв.32 

38890410 1 200 000,00 

3 09.07.2019 12 ТОВ”Новини-ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича, буд. 

10 кв.32 

38890410 1100 000,00 

3 16.07.2019 25 ТОВ”Еспресо ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича,буд. 

10, кв. 32 

39159294 395000,00 

3 16.07.2019 26 ТОВ”Еспресо ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича,буд. 

10, кв. 32 

39159294 200000,00 

3 17.07.2019 27 ТОВ”Еспресо ТВ” 03087, м. Київ, 

вул. Адама 

Міцкевича,буд. 

10, кв. 32 

39159294 50000,00 

Усього      3945000,00 
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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  - - - - - - 0 
4      - 0 
4 - - - - -  

- 
0 

4 - - - - -  0 
Усього - - - - - - 0 

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 
10 - - - - - 0 
10 - - - - - 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 
10 - - - - - - 0 
10 - - - - - - 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 
Місцезнаход-ження 

платника 
Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума 

(грн) 

11 - - - - - 0 
11 - - - - - 0 
11 - - - - - 0 
11 - - - - - 0 

Усього - - - - - 0 
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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 
11 - - - - - - 0 
11 - - - - - - 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 
9 - - - - - - 0 
9 - - - - - - 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 
12 - - - - - 0 
12 - - - - - 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 
12 - - - - - - 0 
12 - - - - - - 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 
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 - - - - - 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 

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 
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 
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 27.06.2019 1DCH577222K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 136,76 

4000 27.06.2019 1DCH56546K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 356,40 

4000 27.06.2019 1DCH57410K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 540,00 

4000 27.06.2019 1DCH57010K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 556,53 

4000 27.06.2019 1DCH57943K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 585,00 

4000 27.06.2019 1DCH52698K АТ”Райффайзен 
Банк Аваль” м.Київ 14305909 1000,00 

Усього      3174,69 
 



8 

 

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 
5000 - - - - - 0 
5000 - - - - - 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 
5000 - - - - - - 0 
5000 - - - - - - 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 
6000 - - - - - 0 
6000 - - - - - 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 

розраху

н-кового 

докумен

та 

Отримувач 

(повна назва) 
Місцезна-

ходження 

отримувача 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Призначення 

платежу 
Сума  

(грн) 

116 1110 08.07.2019 17 

фізична особа-

підприємець 

Походжай 

Микола 

Михайлович 

м. Дрогобич   

+;1110;вигото

влення 

друкованих 

матеріалів зг. 

рах. № 402 від 

26.06.2019 

66900,00 

116 1110 08.07.2019 15 
фізична особа-

підприємець 

Курило Оксана 

Богданівна 
м. Львів  

+;1110;оплата 

за постери зг. 

рах. № СФ-

0002084 від 

05.07.2019 

14220,00 

116 1110 08.07.2019 7 
фізична особа-

підприємець 

Варчук Олег 

Миколайович 
м. Львів  

+;1110;оплата 

згідно рах. № 

256 від 

02.07.2019 за 

друк банерів 

1110,00 
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116 1110 08.07.2019 10 
Приватне 

підприємство 

”Коло” 

82100, м. 

Дрогобич, 

вул. 

П.Орлика, 

буд. 9, кв.62 

30444919 

+1110;виготов

лення 

друкованих 

матеріалів зг.  

рах. № 192 від 

03.07.2019 р 

103656,00 

116 1110 08.07.2019 14 

фізична особа-

підприємець 

Походжай 

Микола 

Михайлович 

м. Дрогобич  

+;1110;вигото

влення 

друкованих 

матеріалів зг. 

рах. № 402 від 

26.06.2019 

66900,00 

116 1110 10.07.2019 29 
Фізична особа-

підприємець 

Курило Оксана 

Богданівна 
м. Львів  

+;1110;оплптп 

зп афіші і 

флаєри зг.рах. 

№ СФ-

0002090 від 

10.07.2019 р.  

15801,00 

116 1110 12.07.2019 31 
Фізична особа-

підприємець 

Курило Оксана 

Богданівн 
м. Львів  

+;1110;оплпта 

за постери 

зг.рах. № СФ-

0002091 від 

11.07.2019 р 

14220,00 

116 1110 12.07.2019 32 
фізична особа-

підприємець 

Варчук Олег 

Миколайович 
м. Львів  

+;1110;оплата 

згідно рах. № 

264від 

05.07.2019 за 

друк банерів 

7820,00 

116 1110 18.07.2019 37 
Приватне 

підприємство 

”Коло” 

82100, м. 

Дрогобич, 

вул. 

П.Орлика, 

буд. 9, кв.62 

30444919 

+1110;виготов

лення 

друкованих 

матеріалів зг.  

рах. № 211 від 

16.07.2019 р 

32400,00 

116 1110 18.07.2019 38 
Приватне 

підприємство 

”Коло” 

82100, м. 

Дрогобич, 

вул. 

П.Орлика, 

буд. 9, кв.62 

30444919 

+1110;виготов

лення 

друкованих 

матеріалів зг.  

рах. № 226 від 

10.07.2019 р 

102600,00 

116 1110 18.07.2019 39 

фізична особа-

підприємець 

Походжай 

Микола 

Михайлович 

м. Дрогобич  

+;1110;вигото

влення 

друкованих 

матеріалів зг. 

рах. № 450 від 

04.07..2019 

9256,00 

116 1120 19.07.2019 42 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35520776 

+1120;створен

ня аудіовіз. 

матер.(рекла

м.ролик) 

передвиборн. 

Агітаці.) 5 

шт.зг. рах.318 

від 

27.06.2019р.  

16666,50 

116 1120 19.07.2019 43 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35520776 

+1120;створен

ня аудіовіз. 

матер.(рекла

м.ролик) 

передвиборн. 

Агітаці.) .зг. 

рах.325 від 

10.07..2019р.  

3333,50 

116 1120 19.07.2019 44 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35520776 

+1120;створен

ня аудіовіз. 

матер.(рекла

м.ролик) 

передвиборн. 

Агітаці.) .зг. 

рах.326від 

15.07.2019р.  

3300,00 

116 1140 19.07.2019 40 
Фізична особа-

підприємець 

Брездень Тарас 

Миколайович 

м. Львів,     

м. Винники  2120322971 
+1140;виготов

лення 

футболок  

передвиборн.а

23600,00 

m.boryslavska
Підсвічування
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гітації  

зг.рах.№БТМ

0000039 від 

02.07.2019гіта

ції  

116 1140 19.07.2019 41 
Фізична особа-

підприємець 

Брездень Тарас 

Миколайович 

м. Львів, м. 

Винники 
 

+1140;виготов

лення 

футболок  

передвиборн.а

гітації  

зг.рах.№БТМ

00000398від 

02.07.2019гіта

ції  

24072,00 

116 1211 27.06.2019 idch5772

2 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1211;розміщ

ення 

рекламного 

ролика –

політична 

реклама 

Княжицький 

М.Л. зг рах  « 

104 від 

26.06.19 

13676,00 

116 1211 27.06.2019 1dch574

10 

Приватне 

підприємство 

«НТА-

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 

АГЕНТСТВО» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Винниченка

, буд. 6 
30053161 

+;1211;наданн

я послуг з 

розміщення в 

ефірі 

передвиборно

ї агітації на 

каналі НТА 

зг. рах №79 

від 26.06.2019 

54000,00 

116 1211 27.06.2019 1dch526

98 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35520776 

+1211;розміщ

ення 

матеріалів 

політичної 

реклами в 

ефірі телевіз 

каналу 

«Еспресо»  за 

період з 

28.06.2019 по 

19.07.2019  

700000,00 

116 1211 27.06.2019 1dch579

43 

Комунальне 

підприємство 

«Телерадіокомп

анія «ПЕРШИЙ 

ЗАХІДНИЙ» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Підвальна, 

буд. 3 
31074340 

+;1211;наданн

я ефірного 

часу для розм. 

матеріалів 

передвиборно

ї агітації на 

ТРК Перший 

Західний зг 

рах № 139 від 

27.06.2019 

58500,00 

116 1211 08.07.2019 21 

Приватне 

підприємство 

«НТА-

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 

АГЕНТСТВО» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Винниченка

, буд. 6 
30053161 

+;1211;оплата 

ефірного часу 

на тел. НТА 

для пров. 

передвиборн.а

гітац (360 сек) 

код платеж: 

1211 

11520,00 

116 1211 08.07.2019 20 

Комунальне 

підприємство 

«Телерадіокомп

анія «ПЕРШИЙ 

ЗАХІДНИЙ» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Підвальна, 

буд. 3 
31074340 

+;1211;наданн

я ефірн.часу 

для 

розм.мат.пере

виборн.агітац

. на ТРК 

Перший 

західний час 

трансл 

08.07.19зг.рах.

№171 від 

08.07.19 р 

15600,00 

116 1211 08.07.2019 19 Комунальне 

підприємство 

79008, м. 

Львів, вул. 
31074340 +;1211;наданн

я ефірн.часу 
45000,00 
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«Телерадіокомп

анія «ПЕРШИЙ 

ЗАХІДНИЙ» 

Підвальна, 

буд. 3 
для 

розм.мат.пере

виборн.агітац

. на ТРК 

Перший 

західний(1250

сек) 

зг.рах.№168 

від 05.07.19 р 

116 1211 08.07.2019 13 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35920776 

+;1211;Розм. 

мат.політ. 

рекл. в ефірі 

тел.кан. 

"Еспресо" з 

08.07.19-

12.07.19 р. 

зг.рах. № 816Р 

від 01.07.19 р 

700000,00 

116 1211 10.07.2019 26 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1211;розм.р

екл.рол.-

політичн.рекл

м.Княжицьки

й М.Л.  період 

з 10.07.19 по 

19.07.19 

зг.рах.№136 

від 08.07.19 

10520,00 

116 1211 10.07.2019 25 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1211;розм.р

екл.рол.-

передвиборн.а

гітац.Княжиц

ький М.Л.  

період з 

09.07.19 по 

10.07.19 

зг.рах.№137 

1020,44 

116 1211 10.07.2019 24 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1211;розм.р

екл.рол.-

передвиборн.а

гітац.Княжиц

ький М.Л.  

період з 

09.07.19 по 

10.07.19 

зг.рах.№137 

від 08.07.19 

1020,44 

116 1211 10.07.2019 22 

Приватне 

підприємство 

«НТА-

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 

АГЕНТСТВО» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Винниченка

, буд. 6 
30053161 

+;1211;наданн

я посл.з 

розміщ. в 

ефірі матер. 

передвиборн. 

агітац на 

каналі НТА 

(1250сек) 

зг.рах.№91 від 

05.07.19 р 

45000,00 

116 1211 10.07.2019 28 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35920776 

+;1211;Розм. 

мат.політ. 

рекл. в ефірі 

тел.кан. 

"Еспресо" з 

10.07.19-

15.07.19 р. 

зг.рах. № 828Р 

від 08.07.19 р 

700000,00 

116 1211 16.07.2019 33 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Голдберрі» 

03087, м. 

Київ, вул. 

Адама 

Міцкевича, 

буд. 10, кв. 

32 

35920776 

+;1211;Розм. 

мат.політ. 

рекл. в ефірі 

тел.кан. 

"Еспресо" з 

16.07.19-

19.07.19 р. 

зг.рах. № 834Р 

від 12..07.19 р 

540000,00 

116 1211 16.07.2019 35 Приватне 

підприємство 

79008, м. 

Львів, вул. 
30053161 +;1211;оплата 

ефірного часу 
11520,00 
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«НТА-

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 

АГЕНТСТВО» 

Винниченка

, буд. 6 
нат.НТА для 

прове.передви

борн.агітації(

360 

сек.)зг.рах.№1

12  від 

15.07.2019 

116 1212 10.07.2019 23 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1212;розм.р

екл.радіо-

рол.-

пол.рекл.Кня

жицький М.у 

період 

05.07.19-

19.07.19 

зг.рах.№ 124 

від 04.07.19 

9900,00 

116 1212 08.07.2019 18 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Телерадіокомп

анія «Львівська 

хвиля» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Гуцульська, 

9а 
13824151 

+;1212;передв

иборн.агітац. 

в ефірі 

радіостанц. 

Львівська 

хвиля 

зг.рах.№ СФ-

000496 від 

05.07.19р. 

35604,00 

116 1212 27.06.2019 1dch565

46 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Телерадіокомп

анія «Львівська 

хвиля» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Гуцульська, 

9а 
13824151 

+;1212;передв

иборча 

агітація в 

ефірі 

радіостанції 

Львівська 

хвиля зг рах 

№ СФ 000421 

від 26.06.2019 

35640,00 

116 1212 27.06.2019 1dch570

90 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Телерадіокомп

анія «Галичина» 

79008, 

площа 

Соборна, 

буд. 12, кв. 5 
36610255 

+;1212;оплата 

ефірного часу 

на радіо 

Галичина зг 

рах № СФ-

000141 від 

26.06.2019 

55653,00 

116 1212 10.07.2019 30 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Телерадіокомп

анія «Галичина» 

79008, 

площа 

Соборна, 

буд. 12, кв. 5 
36610255 

+;1212;опл. 

ефірн.часу на 

радіо FM 

Галичина для 

пров.передви

бор.агітац. в 

пер.з 10.0719 

по19.07.19 р. 

зг. рах СФ-

000165 від 

05.07.19 р.  

23897,84 

116 1212 16.07.2019 34 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Телерадіокомп

анія «Львівська 

хвиля» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Гуцульська, 

9а 
13824151 

иборча 

агітація в 

ефірі 

радіостанції 

Львівська 

хвиля зг рах 

№ СФ 000534 

від 15.07.2019 

2160,00 

116 1212 16.07.2019 36 

Філія ПАТ  

«НСТУ 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008, м. 

Львів, 

Високий 

замок, 4 
40020216 

+;1212;розм.р

екл.радіо-

рол.-

пол.рекл.Кня

жицький М.у 

період 

17.07.19-

19.07.19 

зг.рах.№ 188 

від 17..07.19 

1056,00 

116 1350 08.07.2019 16 
фізична особа-

підприємець 

Курило Оксана 

Богданівна 
м. Львів  

+;1350;розм.р

екл. на 

конструк.тип

у "біллборд" 

та сітілайт   з 

218146,00 




