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Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери 

рахунків (рахунку):  Печерська філія ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711 

п/р № 26004052741642

Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань від 06.11.2014 р. № 1 339 102 0000 010391

              (дата)

Телефон

Моб. телефон

Факс

Фактичне місцезнаходження (у разі 

невідповідності місцезнаходження) 

Поштовий індекс

E-mail

E-mail sekretariat.party@ukrop.party
2

Місцезнаходження: м. Київ, вул. 

Володимирська, 12, оф. 307

Поштовий індекс 1

Моб. телефон 067 994-62-64

Факс

IIІ квартал

0

Телефон

ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП"

Ідентифікаційний

код юридичної особи за ЄДРПОУ

Звітний період 

2019 року (період, 

що уточнюється)

І квартал ІI квартал

9 7

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, 

до якого подається  Звіт 

 політичної партії (місцевої 

організації політичної партії))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції

 09 червня 2016 року № 3

ЗВІТ 

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

Звітний Х Уточнюючий

mailto:sekretariat.party@ukrop.party


Кількість
Політичн

а партія

 Обласні 

організації

Міські 

організації

Районні 

організації 

Сільські, 

селищні, 

первинні 

Працівники складу апарату, осіб 16 38  -  -  -

Підприємства, установи, організації, 

засновані та створені для виконання 

статутних завдань

 -  -  -  -  -

Висунуто кандидатів на останніх виборах 

чергових, позачергових,  повторних 

тощо), усього осіб, у тому числі:

 -  -  -  -  -

у Президенти України  -  -  -  -  -

у народні депутати України  -  -  -  -  -

до органів місцевого самоврядування, у 

тому числі: 
 -  -  -  -  -

обласних  -  -  -  -  -

районних  -  -  -  -

міських  -  -  -  -  -

районних у містах, де утворено районні у 

місті ради
 -  -  -  -  -

сільських та селищних  -  -  -  -  -

Обрано на останніх виборах, усього осіб, 

у тому числі:
 -  -  -  -  -

народних депутатів України  -  -  -  -  -

депутатів місцевих рад  -  -  -  -  -

міських, селищних, сільських голів, 

старост
 -  -  -  -  -

Загальна інформація про політичну партію



Найменування місцевої організації

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження

Реквізити банків, в яких  

відкриті рахунки, та номери 

рахунків

Вінницька обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39901123

Вінницька обл., Вінницький 

р-н., смт. Стрижавка, вул. І. 

Франка, 6

м. Вінниця, вул. 

Скалецького, 4

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

302689, р/р 26002055324323

Волинська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39946248

Волинська обл., м. Луцьк, 

вул.Електроапаратна, 3, оф. 

432

Волинська обл., м. Луцьк, 

вул.Електроапаратна, 3, оф. 

432

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

303440, р/р 26007055507180

Дніпропетровська обласна 

регіональна парторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39874446

Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, вул. Старокозацька, 

58

Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, вул. Старокозацька, 

58

ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 

305299, р/р 26007050259982 

Донецька обласна парторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39977234

Донецька обл., місто 

Костянтинівка, ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, будинок 

339, квартира 17

Донецька обл., м. 

Краматрськ, вул. 

Академічна, 36, оф. 67Н

ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 

335548 р/р 26008053610043

Житомирська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39925338

Житомирська обл., м. 

Житомир, вул. Пушкінська, 

буд. 25

Житомирська обл., м. 

Житомир, вул. Пушкінська, 

буд. 25

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

311744, р/р 26000055804505

Закарпатська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

40031888

Закарпатська обл., м. 

Ужгород, вул. Швабська, 

буд. 66

Закарпатська обл.,м. 

Ужгород, вул. Швабська, 

буд.66

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

312378  р/р 26006053910024

Запозізька обласна 

парторганізація політичної партії 

"Українське об'єднання патріотів - 

УКРОП"

39923938

Запозізька обл., м. 

Запоріжжя, Жовтневий р-н, 

вул. Троїцька (Чекістів), буд. 

27, оф.4

Запозізька обл., м. 

Запоріжжя, Жовтневий р-н, 

вул. Троїцька (Чекістів), буд. 

27, оф.4

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

313399  р/р 26009055720384

Івано-Франківська 

обласнапарторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39915162

Івано-Франківська обл., м. 

Івано-Франківськ, 

вул.Грушевського, 13

Івано-Франківська обл., м. 

Івано-Франківськ, 

вул.Грушевського, 13

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

336677 р/р 26007052513345

Київська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39949818

Київська обл., 

Вишгородський р-н, м. 

Вишгород, вул. 

Межигірського Спасу, буд. 

48

м. Київ, вул. Протасів Яр, 2-

Д

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

300711 р/р 26003052766800,

Київська міська організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39976560
Київська обл., м. Київ, вул. 

Я. Галана, буд. 2а, кв.20

Київська обл., м. Київ, вул. 

Я. Галана, буд. 2а, кв.20

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

300711  р/р 26001052741968

Кіровоградська обласна 

регіональна парторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39922803

Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. 

Пашутінська, 31

Кіровоградська обл., м. 

Кропивницький, вул. 

Пашутінська, 31

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

323583  р/р 26009052911811

Луганська обласна регіональна 

парторганізація політичної партії 

"Українське об'єднання патріотів - 

УКРОП"

39965606

Луганська обл., 

Старобільський район, місто 

Старобільськ, ВУЛИЦЯ 

НЕКРАСОВА, будинок 9

Луганська обл. 

Старобільський р-н., м. 

Старобільськ, вул. Трудова, 

12а 

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

304795 р/р 26007053718459

Львівська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39923503
Львівська обл., м. Львів, пр-

т. Свободи, буд. 24, кв.8

Львівська обл., м. Львів,  

вул. Січових Стрільців, 5, 

кв. 4а

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

325321  р/р 26001053838223

Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39953669
м. Миколаїв, вул. Лягіна, 

26а/3

м. Миколаїв, вул. Лягіна, 

26а/3

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

326610 р/р 26001053221497

Одеська обласна парторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39994815

Одеська обл., м.Одеса, вул. 

А. Корольова, буд.104, к. 3, 

кв.65

Одеська обл., м.Одеса, вул. 

Арнаутська, 31

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

328704  р/р 26004054327711

Полтавська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39947896
Полтавська обл., м. Полтава, 

вул.Пушкіна, 115

Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Пушкіна, 115

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

331401 р/р 26003054616293, 

Рівненська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39914504
Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. 16 Липня, буд. 42, кв.22

Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. 16 Липня, буд. 42, кв.22

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

333391 р/р 26005054719198

Сумська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39945637
Сумська обл., м. Суми, вул. 

Харківська, 5/1

Сумська обл., м. Суми, вул. 

Харківська, 5/1

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

337546 р/р 26000055016685

Тернопільська обласна 

регіональна парторганізація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39943199

Тернопільська обл., м. 

Тернопіль, вул. 

Листопадова, буд. 9

Тернопільська обл., м. 

Тернопіль, вул. Листопадова, 

буд. 9

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

338783 р/р 26002055111187

Харківська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39973329

Харківська обл., 

Харківський р-н, смт 

Коротич, вул. Піонерська, 

буд. 44

Харківська обл.,м. Харків, 

вул. Сумська, 73 оф. 31

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

351533 р/р 26001052207545, 

Херсонська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39904145
Херсонська обл., м. Херсон, 

вул. Торгова, буд. 37, кв. 612

Херсонська обл., м. Херсон, 

вул. Торгова, буд. 37, кв. 612

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

352479 р/р 26007052206397

Хмельницька обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39933490
м. Хмельницький, вул. 

Шевченка, буд.46/2, кв.2

м. Хмельницький, вул. 

Шевченка, буд.46/2, кв.2

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

315405 р/р 26001052423138

Черкаська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39945181

18000, Черкаська обл., місто 

Черкаси, ВУЛИЦЯ 

ГОГОЛЯ, будинок 350, 

квартира 23

м. Черкаси, вул. Шевченка, 

150

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

354347 р/р 26005051524627

Чернівецька обласна регіональна 

парторганізація політичної партії 

"Українське об'єднання патріотів - 

УКРОП"

39914462

Чернівецька обл., м. 

Чернівці, вул. Шиллера, 

буд.5

м.Чернівці, вул.Руська 4-Б   
ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 

356282 р/р 26007051500149

Чернігівська обласна організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

39941035

Чернігівська обл., 

Ніжинський район, село 

Галиця, ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 8Д

Чернігівська обл., м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 112-

А

ПАТ КБ "Приватбанк",МФО 

353586, р\р 26005051421611

Республіканська в Автономній 

Республіці Крим організація 

політичної партії "Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП"

41865074
м. Херсон, вул. Торгова, 37, 

оф. 100

м. Херсон, вул. Торгова, 37, 

оф. 100
 -

Місцеві організації політичної партії,

які в установленому порядку набули статус юридичної особи



Перелік Код рядка

Вартість, сума 

коштів на 

кінець 

звітного 

періоду (грн)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у

тому числі: 
глава 1 розділу І 2216164,14

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього Пункт 1.1  -

рухоме майно, що перебуває у власності,  усього, у тому числі: пункт 1.2 2178459,19

транспортні засоби підпункт 1 2178459,19

рухоме майно   підпункт 2 0,00

нематеріальні активи, що перебувають у власності, усього пункт 1.3 37704,95

цінні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4  -

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому

числі: 
глава 2 розділу І 6056024,13

нерухоме майно, що перебуває  на праві користування, усього пункт 2.1 6056024,13

рухоме майно, що перебуває на праві користування,  усього,  у тому числі: пункт 2.2  -

транспортні засоби пункт 2.2.1  -

рухоме  майно  пункт 2.2.2  -

нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього пункт 2.3  -

Грошові кошти, усього,  у тому числі: глава 1 розділу II 32854,86

на рахунках політичної партії пункт 1.1 32854,86

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 0,00

на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3  -

на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної 

діяльності
пункт 1.4  -

Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього,  у тому числі: глава 2 розділу ІІ  -

на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної 

діяльності політичної партії
пункт 2.1  -

на рахунок для відшкодування витрат  з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2  -

Внески грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 розділу III 1332692,78

членські внески 0,00

на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 1332692,78

повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 89000,00

грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 89000,00

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 0,00

на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 0,00

Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 0,00

грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 0,00

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 0,00

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  -

Зведена таблиця звіту політичної партії

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру



інші види доходів, що не заборонені законом (у тому числі переваги, пільги, послуги)  -

Внески нерухомим майном, усього глава 2 розділу ІІІ  -

Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункти 2.2, 2.3  -

 власнику, усього пункти 2.2, 2.3  -

до державного бюджету пункти 2.2, 2.3  -

Внески рухомим майном, усього, у тому числі: глава 3 розділу ІІІ 0,00

транспортними засобами пункт 3.1 0,00

Повернено  внесків транспортними засобами, усього, у тому числі: пункти 3.2, 3.3 0,00

власнику пункти 3.2, 3.3 0,00

до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 0,00

рухомим майном, усього пункт 3.4 0,00

Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункти 3.5, 3.6 0,00

власнику пункти 3.5, 3.6 0,00

до державного бюджету пункти 3.5, 3.6 0,00

Внески нематеріальними активами, усього глава 4 розділу ІІІ 0,00

Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункти 4.2, 4.3  -

власнику пункти 4.2, 4.3  -

до державного бюджету пункти 4.2, 4.3  -

Внески цінними паперами, усього глава 5 розділу ІІІ  -

Повернено внесків цінними паперами, усього, пункти 5.2, 5.3  -

власнику пункти 5.2, 5.3  -

до державного бюджету пункти 5.2, 5.3  -

Спонсорські внески, усього глава 6 розділу ІІІ 0,00

Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункти 6.2, 6.3 0,00

власнику пункти 6.2, 6.3 0,00

до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 0,00

Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі: розділ IV 1357115,70

заробітна плата 213 953,54

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 719 929,31

оренда транспортних засобів 0,00

оренда обладнання та технічних засобів 0,00

послуги зв’язку 2 147,38

витрати на соціальну допомогу 0,00

проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів 0,00

матеріальні витрати та оплата послуг 138 549,21

капітальний ремонт 0,00

капітальні вкладення 0,00

сплачені податки та збори 121 237,61

повернення запозичених коштів 0,00

придбання нерухомого майна 0,00

придбання рухомого майна 0,00

придбання цінних паперів 0,00

придбання нематеріальних активів 0,00

утримання місцевих організацій партії,  інших зареєстрованих структурних підрозділів, 

усього,  з них:
15 600,00

регіональні відділення 15 600,00

інші зареєстровані структурні підрозділи 0,00

витрачено з виборчих фондів 0,00

повернуто з виборчих фондів, з них 0,00



юридичним особам та фізичним особам − підприємцям 0,00

фізичним особам 0,00

перераховано до державного бюджету з виборчих фондів 0,00

заснування і утримання видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних 

підприємств, ЗМІ, освітніх закладів
0,00

публічні заходи 0,00

пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна),  у 

тому числі:
4 400,02

видавнича діяльність 4 400,02

розміщення зовнішньої політичної реклами 0,00

розміщення реклами на телебаченні 0,00

розміщення реклами на радіо 0,00

розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації 0,00

міжнародна діяльність 0,00

інші не заборонені законом витрати 141 298,63

перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 378 018,45



Перелік Код рядка

Вартість, сума 

коштів на кінець 

звітного періоду 

(грн.)

Відомості про майно, нематеріальні цінності,

цінні папери, що перебувають у власності,

усього, у тому числі

глава 1 розділу І 2216164,14

нерухоме майно, що перебуває у власності, 

усього, у тому числі:
пункт 1.1  -

за кордоном  -

рухоме майно, що перебуває у власності,  

усього, у тому числі:
пункт 1.2 2178459,19

за кордоном 0,00

транспортні засоби підпункт 1 2178459,19

рухоме майно  підпункт 2 0,00

нематеріальні активи, що перебувають у 

власності, всього,  у тому числі:
пункт 1.3 37704,95

за кордоном  -

цінні папери, що перебувають у власності, 

усього, у тому числі:
пункт 1.4  -

за кордоном  -

Відомості про майно, нематеріальні цінності,

що перебувають на праві користування,

усього, у тому числі: 

глава 2 розділу І 6056024,13

нерухоме майно, що перебуває  на праві 

користування, усього, у тому числі:
пункт 2.1 6056024,13

 за кордоном  -

рухоме майно, що перебуває на праві 

користування,  усього, у тому числі:
пункт 2.2  -

за кордоном  -

транспортні засоби пункт 2.2.1  -

рухоме  майно   пункт 2.2.2  -

нематеріальні активи, що перебувають на 

праві користування, усього, у тому числі:
пункт 2.3  -

 за кордоном  -

І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери  політичної партії

Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного 

звітного кварталу



Перелік майна
Місцезнаходження майна 

(країна, адреса)

Загальна 

площа 

(кв.м)

Реєстраційні дані 

майна
Дата придбання

Вартість 

придбання 

майна

Наявність/відсутніс

ть обтяжень
Дата відчудження

Вартість 

відчудження

Сума доходу за 

звітний період 

(оренда тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець звітного 

кварталу

Нежитлові, офісні 

приміщення, будинки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Житлові приміщення, 

будинки, квартири
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Гаражі, бокси, 

складські приміщення  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Земельні ділянки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інше нерухоме майно  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -

1.2. Відомості про рухоме майно:

1) транспортні засоби

Перелік 

траспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, потужність 

двигуна, кВт, довжина для 

водних засобів, см)

Рік випуску Дата придбання
Вартість 

придбання майна

Наявність/відс

утність 

обтяжень

Дата відчудження
Вартість відчудження 

майна

Сума доходу за 

звітний період 

(оренда тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

Автомобіль Volkswagen 

Transporter 2,0 TDI 103 

kw

2015 09.09.2015 600996,14  -  -  -  - 332335,61

Автомобіль Volkswagen 

Transporter 2,0 TDI 103 

kw

2015 09.09.2015 600996,14  -  -  -  - 332335,61

Автомобіль Skoda 

Octavia A7 Ambition 2,0 

TDI/110kw/6DSG

2017 22.09.2017 747717,03  -  -  -  - 529632,87

Автомобіль Skoda 

Kodiaq Scout 2.0 

TDi/110kW 7DSG 4 277

2018 05.04.2018 1271200,32  -  -  -  - 984155,10

1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії

1.1. Відомості про нерухоме майно 

Загальна сума



Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Водні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Повітряні судна  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші транспортні

засоби
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

3220909,63 0,00 2178459,19

2) рухоме майно*

Назва 

рухомого 

майна

Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса)

Дата 

придбанн

я

Вартість 

придбання 

майна

Наявність/відс

утність 

обтяжень

Дата 

відчудженн

я майна

Вартість 

відччудження 

майна

Сума доходу за 

звітний період 

(оренда тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

квартала

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Перелік 

активів

Назва нематеріальних 

активів

Місцезна

ходження
Дата придбання

Вартість 

придбання

Наявність/в

ідсутність 

обтяжень

Дата 

відчуження

Вартість 

відчудження 

(оренда тощо)

Сума доходу 

за звітний 

період

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

Природні активи (право 

користування надрами, 

іншими природними 

ресурсами)

 -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Комерційні позначення 

(товарні знаки, торгові 

марки)

 -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Патент на промисловий 

зразок (Футболка)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 1100,00  -  -  -  - 843,24

Патент на промисловий 

зразок (Проможилет)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 600,00  -  -  -  - 460,00
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*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної

заробітної       плати, встановленої на 01 січня звітного року.

Загальна сума

Загальна сума

1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії



Патент на промисловий 

зразок (Фірмовий бланк)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 600,00  -  -  -  - 460,00

Патент на промисловий 

зразок (Фірмовий 

патерн)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 1100,00  -  -  -  - 843,24

Патент на промисловий 

зразок (Конверт)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 350,00  -  -  -  - 268,24

Патент на промисловий 

зразок (Кепка)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 2100,00  -  -  -  - 1610,00

Патент на промисловий 

зразок (Зовнішній 

оздоблювальний 

елемент)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 250,00  -  -  -  - 191,76

Патент на промисловий 

зразок (Пакет)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 350,00  -  -  -  - 268,24

Патент на промисловий 

зразок (Пакет 

господарський)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 850,00  -  -  -  - 651,76

Патент на промисловий 

зразок (Чашка)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 2700,00  -  -  -  - 2070,00

Патент на промисловий 

зразок (Ручка 

автоматична кулькова)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
10.02.2017 1600,00  -  -  -  - 1226,76

Патент на промисловий 

зразок (Папка)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
27.03.2017 350,00  -  -  -  - 271,16

Патент на промисловий 

зразок (Книга записна)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
12.06.2017 1850,00  -  -  -  - 1479,92

Патент на промисловий 

зразок (Чохол для 

телефону)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
12.06.2017 2850,00  -  -  -  - 2280,00

Патент на промислович 

зразок (Сумка)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
12.06.2017 1100,00  -  -  -  - 879,92

Патент на промисловий 

зразок (Блокнот)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
12.06.2017 850,00  -  -  -  - 680,08
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Програмне забезпечення 

"1С Підприємство 8)

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
19.11.2015 3600,00  -  -  -  - 1020,00

Примірник програмної 

продукції з ліцензією в 

електронному вигляді, 

що передається 

каналами інтернет 

"ESENT Endpoint 

Protection Advanced" - 20 

шт.

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
27.12.2018 12621,60  -  -  -  - 6310,80

Примірник програмної 

продукції з ліцензією в 

електронному вигляді, 

що передається 

каналами інтернет 

"ESENT Endpoint 

Protection Advanced" - 5 

шт.

м. Київ, вул. 

Володимирська, 

12 оф. 307
27.12.2018 6187,80  -  -  -  - 3093,90

веб-сайт 

https://ukrop.party/

м. Київ, вул. 

Володимирськ

а, 12 оф. 307

28.09.2018 10000,00  -  -  -  - 8462,57

веб-сайт 

https://presidentukrop.com

/

м. Київ, вул. 

Володимирськ

а, 12 оф. 307

01.10.2018 5000,00  -  -  -  - 4333,36

Газета "Українське 

об'єднання патріотів - 

УКРОП" Свідоцтво КВ 

№ 21696-1596Р

м. Київ, вул. 

Володимирськ

а, 12 оф. 307

24.11.2015 р.  -  -  -  -  - 0,00

37704,95

1.4. Відомості про цінні папери

Загальна сума

Інші  нематеріальні 

права (право на 

провадження 

діяльності, 

використання 

економічних та інших 

привілеїв)
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Код ЦП Емітент
Зберігач, 

депо 
Кількість

Дата 

придбання

Вартість 

придбання

Підстави 

придбання
Дата відчуження 

Вартість 

відчуження

Сума доходу 

з цінних 

паперів за 

звітний 

період

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

періоду

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії

            2.1. Відомості про нерухоме майно:

1  власник – фізична особа

Перелік 

майна

Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса)

Загальна 

площа 

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата 

отримання

Вартість 

майна на 

момент 

отримання 

Термін корис-

тування

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

власника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

м. Миколаїв, вул. Лягіна, 

26а/3
57

Свідоцтво про 

право на спадщину 

№ 1492 від 

14.09.2011 р.

01.06.18 920000,00 25.06.19

Пономаренко 

Олександр 

Сергійович

м. Миколаїв  - 0,00

м. Дніпро, вул. 

Вернадського, 17, прим. 25
145,3

Договір купівлі-

продажу №5763 

від 18.10.13

10.12.18 227685,00 30.04.19

Іваннікова 

Валентина 

Миколаїівна

Кривий Ріг  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Загальна вартість
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 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00
Житлові приміщення

будинки, квартири  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Гаражі, бокси, 

складські приміщення  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Земельні ділянки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Інше нерухоме майно  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

0,00

2) власник - юридична особа

Перелік
Місцезнаходження 

майна (країна, адреса)

Загальна 

площа 

(кв. м)

Реєстраційні 

дані майна

Дата  

отримання 

майна

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Термін корис-

тування

Повне 

найменування 

власника

Ідентифі-

каційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо) 

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

м. Київ, вул. 

Володимирська, 12
712,8

Свідоцтво про 

право власності 

НБ №010003209 

від 16.06.2000 р.

28.07.2017  - 31.07.2019

ПАТ "Будівельно-

фінансова 

компанія "Глобал 

Естейтс"

24925429
м.Київ, вул. 

ВОЛОДИМИРС

ЬКА, 12

 - 6010564,05

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  - - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Н
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і, о
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м
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и
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к
и

Житлові 

приміщенн

я, будинки, 

квартири

Загальна сума

Нежитлові, 

офісні 

приміщенн

я, ,будинки



Гаражі, 

бокси, 

складські 

приміщенн

я

м. Київ, вул. 

Молодогвардійська, 20А
247,2

Свідоцтво про 

право власності 

№ П-117 від 

06.12.1993 р.

07.12.2015 65865,32 31.12.2019

ТОВ 

"ПРИВАТНА 

КОМПАНІЯ 

"ТОРІУС"

 01552767
м.Київ, вул. 

МОЛОДОГВАР

ДІЙСЬКА, 20-А

- 45460,08

Земельні 

ділянки
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

Інше нерухоме 

майно
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

6056024,13

2.2. Відомості про рухоме майно

2.2.1. Транспортні засоби:

1)      власник - фізична особа

Перелік 

транспортн

их засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

Рік 

випуску

Дата отримання 

майна

Вартість 

майна на 

момент 

отримання

Наявність/в

ідсутність

Термін 

користування 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

власника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

Автомобілі автомобілі  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Автомобілі вантажні

(спеціальні)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Водні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Повітряні судна  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші транспортні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

2) власник - юридична особа

Перелік 

транспортн

их засобів

Марка/модель (об’єм 

циліндрів двигуна, куб. 

см, потужність двигуна, 

кВт, довжина для водних 

засобів, см)

Рік 

випуску

Дата отри-

мання

Вартість на 

момент 

отримання

Наявність/в

ідсутність 

обтяжень

Термін 

користування 

Повне 

найменування 

власника

Ідентифікаці

йний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець  

звітного 

кварталу

Загальна сума

Загальна сума



Автомобілі легкові  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Автомобілі вантажні

(спеціальні)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Водні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Повітряні судна  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші транспортні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2.2.2. Рухоме майно*:

1)      власник - фізична особа 

Назва 

рухомого 

майна

Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса)

Дата 

отриманн

я 

Вартість майна 

на момент 

отримання 

Наявність/відс

утність 

обтяжень

Термін 

користу-

вання 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

власника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) власник - юридична особа

Назва 

рухомого 

майна

Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса)

Дата 

отриманн

я 

Вартість майна 

на момент 

отримання

Наявність/відс

утність 

обтяжень

Термін 

користу-

вання 

Повне 

найменування 

власника

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2.3. Відомості про нематеріальні активи:

1)      власник - фізична особа

Загальна сума

Загальна сума

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати,

встановленої на 01 січня звітного року.

Загальна сума



Перелік 

майна

Назва нематеріального 

активу

Місцезна

ходження 

об’єкта 

(країна, 

адреса)

Дата отримання

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/в

ідсутність 

обтяжень

Термін корис-

тування

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

власника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо)

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу
Природні активи (право 

користування надрами, 

іншими природними 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комерційні позначення 

(товарні знаки, торгові 

марки)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Об’єкти промислової 

власності (право на 

винаходи, промислові 

зразки, ноу-хау тощо)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Авторське право та 

суміжні з ним права (на 

літературні та музичні 

твори, програми для 

ЕОМ)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші  нематеріальні 

права (право на 

провадження 

діяльності, 

використання 

економічних та інших 

привілеїв)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) власник - юридична особа

Перелік 

майна
Назва нематеріального

Місцезна

ходження 

об’єкта 

(країна, 

адреса)

Дата отримання

Вартість на 

момент 

отримання 

Наявність/в

ідсутність 

обтяжень

Термін користу-

вання 

Повне 

найменування 

власника

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження 

власника

Сума доходу 

за звітний 

період 

(оренда 

тощо) 

Балансова 

вартість на 

кінець 

звітного 

кварталу

Природні активи (право 

користування надрами, 

іншими природними 

ресурсами)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комерційні позначення 

(товарні знаки, торгові 

марки)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Загальна сума



Об’єкти промислової 

власності (право на 

винаходи, промислові 

зразки, ноу-хау тощо) 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Авторське право та 

суміжні з ним права (на 

літературні та музичні 

твори, програми для 

ЕОМ)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші  нематеріальні 

права (право на 

провадження 

діяльності, 

використання 

економічних та інших 

привілеїв)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -Загальна сума



Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка

Грошові кошти, усього,           у 

тому числі:
глава 1 32854,86

на рахунках політичної партії пункт 1.1 32854,86

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 0,00

на рахунку відшкодування 

витрат з фінансування 

передвиборної агітації 

пункт 1.3 0,00

на рахунку для отримання 

коштів з державного бюджету 

на фінансування статутної 

діяльності

пункт 1.4 0,00

Отримано грошових коштів на 

рахунок для отримання коштів з 

державного бюджету на 

фінансування статутної 

діяльності політичної партії

пункт 2.1, глави 2 0,00

Отримано грошових коштів на 

рахунок для відшкодування 

витрат з фінансування 

передвиборної агітації

пункт 2.2 0,00

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії

Зведена таблиця грошових коштів політичної партії

станом на кінець відповідного звітного кварталу



Найменування банку та/або інших 

фінансових установ 
Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" поточний 26004052741642 32854,86

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

32854,86

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ
Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

 -  -  - 0,00

0,00

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ
Номер рахунку Сума коштів

 -  -  -

 -

Найменування банку та/або інших 

фінансових установ
Номер рахунку Сума коштів

 -  -  -
 -

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

Дата надходження коштів

Номер 

розрахункового 

документа

Сума (грн)

 -  -  -

 -

Загальна сума

      2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з 

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання 

Усього надійшло коштів

1. Відомості про грошові кошти на рахунках  політичної партії

1.1. Грошові кошти на рахунку  політичної партії

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат,

пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *

1.4.  Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного 

 2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету 

Загальна сума

Загальна сума

Загальна сума



Дата повернення

Номер 

розрахункового 

документа

Сума (грн)

 -  -  -

Дата надходження коштів

Номер 

розрахункового 

документа

Сума (грн)

 -  -  -

 -

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для 

Усього надійшло коштів



Перелік внесків Код рядка
Сума (вартість), 

грн
Примітка

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 1332692,78

на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.1 1332692,78

від фізичних осіб підпункт 1 1323110,27

У.т.ч. 

поверення з 

виборчого 

фонду 

кандидата в 

Президенти 

(695584,27)

від юридичних осіб підпункт 2 9582,51

Повернення 

ЄСВ у зв'язку з 

невірнимим 

реквізитами

Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства 

на рахунки політичної партії,  усього, у тому числі:
пункт 1.2 0,00

грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 0,00

фізичним особам підпункт 1 0,00

юридичним особам підпункт 2 0,00

грошових коштів до державного бюджету пункт1.2 0,00

Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної 

партії, усього, у тому числі:
пункт 1.3 89000,00

власнику, усього, у тому числі: 89000,00

фізичним особам підпункт 1 89000,00

юридичним особам підпункт 2 0,00

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 0,00

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.4 0,00

від фізичних осіб підпункт 1 0,00

від юридичних осіб підпункт 2 0,00

Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства 

на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі:
пункт 1.5 0,00

грошових коштів власнику, усього,  у тому числі: підпункти 1, 2 0,00

фізичним особам підпункт 1 0,00

юридичним особам підпункт 2 0,00

грошових коштів до державного бюджету 0,00

Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого 

фонду, усього, у тому числі:
пункт 1.6 0,00

грошових коштів власнику, усього, у тому числі: пункт 1.6 0,00

фізичним особам підпункт 1 0,00

юридичним особам підпункт 2 0,00

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 0,00

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункт 2.1  -

від фізичних осіб підпункт 1  -

від юридичних осіб підпункт 2  -

Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства, усього, у тому числі:
пункт 2.2  -

внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

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



фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.2  -

Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли помилково, 

усього, у тому числі:
пункт 2.3  -

внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3  -

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі:
пункт 3.1  глави 

3
 -

транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1  -

від фізичних осіб підпункт 1  -

від юридичних осіб підпункт 2  -

Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з 

порушенням вимог законодавства усього, у тому числі:
пункт 3.2  -

внесків транспортними засобами власнику, усього,  у тому числі: підпункти 1, 2  -

 фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.2  -

Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли  

помилково, усього, у тому числі:
пункт 3.3  -

внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків транспортним засобами до державного бюджету пункт 3.3  -

 рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4 0,00

від фізичних осіб підпункт 1 0,00

від юридичних осіб підпункт 2 0

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства, усього, у тому числі:
пункт 3.5  -

внесків рухомим майном власнику, усього, підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5  -

Повернено внесків рухомим майном, що надійшли помилково, 

усього, у тому числі:
пункт 3.6  -

внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.6  -

Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, пункт 4.1 0,00

від фізичних осіб підпункт 1  -

від юридичних осіб підпункт 2  -

Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з 

порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі:
пункт 4.2  -

внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.2  -



Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли  

помилково, усього, у тому числі:
пункт 4.3  -

внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.3  -

Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункт 5.1  -

від фізичних осіб підпункт 1  -

від юридичних осіб підпункт 2  -

Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням 

вимог законодавства, усього, у тому числі:
пункт 5.2  -

внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.2  -

Повернено внесків цінними паперами, що надійшли помилково, 

усього, у тому числі:
пункт 5.3  -

внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2  -

фізичним особам підпункт 1  -

юридичним особам підпункт 2  -

внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3  -

Надійшло спонсорських внесків, усього пункт 6.1 глави 6 0,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимог 

законодавства, усього, у тому числі:
пункт 6.2 0,00

власнику підпункт 1 0,00

до державного бюджету підпункт 2 0,00

Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього,  у 

тому числі:
пункт 6.3 0,00

власнику підпункт 1 0,00

до державного бюджету підпункт 2 0,00



1)      від фізичних осіб

дата 

надходже

ння 

Вид 

рахунку

Номер 

розрахунково

го

документа

Прізвище, ім’я, по батькові 

платника

РНОКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання платника
Сума

(грн)

11.04.19 поточний 140528422 Шевченко Олександр Леонідович
Івано-Франківська обл., місто 

Яремче
695584,27

22.05.19 поточний  @2PL250448 Боденко Людмила Василівна м. Киколаїв 15000,00

22.05.19 поточний  @2PL248525
Болтянський Олександр 

Михайлович
м. Миколаїв 20000,00

22.05.19 поточний  @2PL396318 Маламан Руслан Миколайович м. Миколаїв 15000,00

23.05.19 поточний  @2PL754360 Шестак Олег В'ячеславович м. Суми 14900,00

23.05.19 поточний  @2PL759160 Каретник Олена Григорівна м. Суми 14950,00

23.05.19 поточний  @2PL872914 Бунін Манатолій Володимирович Запорізька обл. с. Вільногрушівське 19000,00

23.05.19 поточний  @2PL964667 Кірчев Вадим Сергійович Запорізька обл., с. Гірсівка 18500,00

23.05.19 поточний  @2PL970904 Пічак Наталія Миколаївна м. Запоріжжя 12500,00

24.05.19 поточний  @2PL495443 Боденко Людмила Василівна м. Миколаїв 15000,00

24.05.19 поточний 130173384 Маламан Руслан Миколайович м. Миколаїв 15000,00

24.05.19 поточний 130173453
Болтянський Олександр 

Михайлович
м. Миколаїв 20000,00

24.05.19 поточний ПН1178493 Яцик Володимир Миколайович
Вінницька обл., Тульчинський р-н. 

с. Богданівка
49500,00

27.05.19 поточний 15418676.1 Шоломейчук Сергій Анатолійович м. Тернопіль 14925,00

27.05.19 поточний  @2PL581492 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса 14950,00

27.05.19 поточний  @2PL645924 Меланченко Олександр Іванович Донецька обл., м. Костянтинівка 30000,00

28.05.19 поточний  @2PL135494 Фросіняк Руслан Вікторович м. Кропивницький 15000,00

29.05.19 поточний  @2PL796207 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса 14950,00

29.05.19 поточний  @2PL864548 Байло Євген Сергійович м. Одеса 14950,00

31.05.19 поточний  @2PL091787 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса 5150,00

31.05.19 поточний  @2PL262990 Боденко Людмила Василівна м. Миколаїв 20000,00

04.06.19 поточний  @2PL197333 Пічак Наталія Миколаївна м. Запоріжжя 19000,00

05.06.19 поточний  @2PL696924 Боденко Людмила Василівна м. Миколаїв 2305,00

07.06.19 поточний  @2PL921258 Меланченко Олександр Іванович Донецька обл., м. Костянтинівка 30000,00

10.06.19 поточний  @2PL430657 Пічак Наталія Миколаївна м. Запоріжжя 12000,00

10.06.19 поточний  @2PL527975 Кірчев Вадим Сергійович Запорізька обл., с. Гірсівка 18000,00

11.06.19 поточний  @2PL951131 Мухін Олександр Вікторович м. Запоріжжя 20000,00

1.    Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії

1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:



12.06.19 поточний  @2PL935993 Карпельов Костянтин Едуардович м. Хмельницький 15000,00

12.06.19 поточний  @2PL933637 Семиніна Маріанна Олександрівна м. Хмельницький 15000,00

12.06.19 поточний ПН1292553 Яцик Володимир Миколайович
Вінницька обл., Тульчинський р-н. 

с. Богданівка
49500,00

12.06.19 поточний ПН208844 Пачева Інна Вікторівна м. Київ 2596,00

13.06.19 поточний c04d2d4569 Пастух Володимир Євстахович Тернопільська обл., м. Бережани 14850,00

18.06.19 поточний  @2PL317761 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса 14800,00

19.06.19 поточний  @2PL154736 Байло Євген Сергійович м. Одеса 10200,00

25.06.19 поточний  @2PL402431 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса, 14900,00

26.06.19 поточний  @2PL235796 Тітовський Денис Анатолійович м. Одеса 10100,00

27.06.19 поточний  @2PL895557 Семиніна Маріанна Олександрівна м. Хмельницький 10000,00

27.06.19 поточний  @2PL898762 Карпельов Костянтин Едуардович м. Хмельницький 10000,00

1323110,27

2) від юридичних осіб

дата 

надходже

ння 

Вид 

рахунку

Номер 

розрахунково

го документа

Повне найменування платника

Ідентифікац

ійний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження платника Сума (грн)

15.05.19 поточний 238043130
ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ
39561761

м.Київ, ПРОВУЛОК 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, будинок 5А
9 582,51  

9582,51

Усього надійшло коштів

Усього надійшло коштів



      1) від фізичних осіб

Дата 

надходход

ження 

внеску

Загальна сума 

коштів

Номер 

розрахунк

ового 

документ

а

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи, від якої 

отримано кошти

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою 

Місце проживання 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахунко

вого 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

0,00 0,00

2) від юридичних осіб

Дата 

надходдже

ння внеску

Загальна сума 

надходження

Номер  

розрахунк

о-вого 

документ

а

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-вання 

повернення
Сума 

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

0,00 0,00

1) від фізичних осіб

Дата надхо-

дження 

внеску

Загальна сума 

коштів

Номер 

розрахунк

ового 

докумена

та

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи, від якої 

отримано кошти

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою 

Місце проживання 

особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахунко

вого 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

22.05.19 20000,00  @2PL248525

Болтянський 

Олександр 

Михайлович

м. Миколаїв 23.05.19 1183
Невірно вказане 

призначення платежу
20000,00 0,00

22.05.19 15000,00  @2PL250448

Боденко 

Людмила 

Василівна

м. Миколаїв 23.05.19 1182
Невірно вказане 

призначення платежу
15000,00 0,00

22.05.19 15000,00  @2PL396318

Маламан 

Руслан 

Миколайович

м. Миколаїв 23.05.19 1181
Невірно вказане 

призначення платежу
15000,00 0,00

28.05.19 20000,00 130173453

Болтянський 

Олександр 

Михайлович

м. Миколаїв 29.05.19 1191
Поверення помилково 

перерахованих коштів
20000,00 0,00

23.05.19 19000,00  @2PL872914

Бунін 

Манатолій 

Володимирови

ч

Запорізька обл. с. 

Вільногрушівське
04.06.19 1200

Поверення помилково 

перерахованих коштів
19000,00 0,00

89000,00 0,00

2) від юридичних осіб

Дата надхо-

дження 

внеску

Загальна сума 

надходходже

ння

Номер  

розрахун-

кового 

документ

а

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України  грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної 

партії:

1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України  грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії:

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 



1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії:

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 

внеску
Вид рахунку

Номер 

розрахункового

документа

Прізвище, ім’я, по 

батькові платника

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання

платника

Сума

(грн)

0,00

0,00

0,00

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження внеску
Вид рахунку

Номер 

розрахункового

документа

Повне найменування

платника

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження

платника

Сума

(грн)

0,00

0,00

Усього надійшло коштів

Усього надійшло коштів



1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження внеску

Загальна сума 

коштів

Номер 

розрахункового 

документа

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

особи, від 

якої 

отримано 

кошти

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою 

Місце 

проживання 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахунково

го документа

Обґрунтуванн

я повернення

Сума повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховує

ться до 

бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

внеску

Загальна сума 

надход-ження

Номер  розрахунко-

вого документа

Повне 

найменуванн

я особи

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахунково

го 

докумената

Обґрунту-

вання 

повернення

Сума повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховує

ться до 

бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

внеску

Загальна сума 

коштів

Номер 

розрахункового 

документа

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

особи, від 

якої 

отримано 

кошти

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою 

Місце 

проживання 

особи

Дата повер-

нення

Номер 

розрахунково

го документа

Обґрунтуванн

я повернення

Сума повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховує

ться до 

бюджету 

(грн)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

внеску

Загальна сума 

надходження

Номер  

розрахункового 

документра

Повне 

найменуванн

я особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаход

ження особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахун-

кового 

документа

Обґрунту-

вання 

повернення

Сума повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховує

ться до 

бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 

1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України  грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду: 

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого

фонду:

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України



2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:

1)      від фізичних осіб

Дата 

надходження 

внеску

Вид нерухомого 

майна

Реєстраційні 

дані майна

Місцезнаходже

ння

Ринкова 

вартість майна 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Балансова вартість 

на кінець  звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

2)      від юридичних осіб

Дата 

надходження 

внеску

Вид нерухомого 

майна

Реєстраційні 

дані

Місцезнаходже

ння майна

Ринкова 

вартість майна 

(грн.)

Повне 

найменування 

юридичної соби

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення

Балансова вартість 

на кінець звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об'єкта

Об’єкт  майна
Місцезнахожен

ня об’єкта

Реєстрацій-ні 

дані

Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта с 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата повернен-ня

Номер 

розрахункового 

докумената

Обґрун-тування 

повернення

Сума 

повернення

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  майна
Місцезнаходже-

ння об’єкта

Реєстрацій-ні 

дані

Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

особи

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення особи
Дата повер-нення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрун-тування 

повернення

Сума 

повернення

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила

Загальна вартість

Загальна вартість

2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України



1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт майна
Місцезнаходже

ння  об’єкта

Реєстра-ційні 

дані

Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місцепрожива

ння особи
Дата повернення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрун-тування 

повернення

Сума 

повернення

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  майна
Місцезнаход-

ження об’єкта

Реєстрацій-ні 

дані

Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за  

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення особи
Дата повер-нення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

1) від фізичних осіб

Перелік 

транспортних 

засобів

Дата 

надходження

Марка/модель 

(об’єм циліндрів 

двигуна, куб. см, 

потужність 

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік випуску

Ринкова 

вартість майна 

(грн.)

Наявність/відсу

тність обтяжень

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання 

особи

Балансова 

вартість на 

кінець звітного 

кварталу

Автомобілі 

автомобілі
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Водні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Повітряні судна  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші транспортні

засоби 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли помилково: 

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 

Загальна вартість

3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії

3. Відомості про внески рухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила



 2) від юридичних осіб

Перелік 

транспортних 

засобів

Дата 

надходження

Марка/модель 

(об’єм 

циліндрів 

двигуна, куб. 

см, потужність 

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік випуску
Ринкова 

вартість майна 

Наявність/відсу

тність обтяжень

Повне 

найменування 

юридичної 

особи

Ідентифікацій-

ний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце 

знаходження

Балансова 

вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

Автомобілі 

легкові
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Автомобілі 

вантажні 

(спеціальні)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Водні засоби  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Повітряні судна  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші 

транспортні 

засоби 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  рухо-

мого   майна

Марка/модель 

(об’єм 

циліндрів 

двигуна, куб. 

см, потужність 

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік випуску
Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата повернення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства:

Загальна вартість



2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  рухо-

мого   майна

Марка/модель 

(об’єм 

циліндрів, 

двигуна, куб. 

см, потужність 

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік випуску
Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення особи
Дата повер-нення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  рухо-

мого майна

Марка/модель 

(об’єм 

циліндрів 

двигуна, куб. 

см, потужність 

двигуна, кВт, 

довжина для 

водних засобів, 

см)

Рік випуску
Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата поверне6ння

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Об’єкт  рухо-

мого   майна

Марка/модель 

(об’єм 

циліндрів 

двигуна, куб. 

см, потужність 

двигуна, кВт,  

довжина, см)

Рік випуску
Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

обоби

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення особи
Дата повер-нення

Номер 

розрахунко-вого 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами, що надійшли помилково:

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України



1)      від фізичних осіб

Дата 

надходження

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна 

(грн.)

Наявність/відсу

тність обтяжень

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Балансова вартість 

на кінець  звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -

0,00

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна 

(грн.)

Наявність/відсу

тність обтяжень

Повне 

найменування 

юридичної 

особи

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходж

ення особи

Балансова вартість 

на кінець  звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

0

 

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата повер-

нення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума повер-

нення (грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0

2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної

плати, встановленої на 01 січня звітного року.

Загальна вартість

Загальна вартість

3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства:



Дата 

надходження 

об’єкта 

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

юридичної 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи в 

ЄДРПОУ

Місцезнаходже

ння особи

Дата повер-

нення

Номер  розрахун-

кового документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 - 0

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місцепроживан

ня особи

Дата повер-

нення

Номер  

розрахунко-вого 

документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 - 0

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

об’єкта 

Назва рухомого 

майна

Місцезнаходже

ння об’єкта 

(країна, адреса)

Ринкова 

вартість майна

Повне 

найменування 

юридичної 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходже

ння особи

Дата повер-

нення

Номер розрахун-

кового документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 - 0Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково: 



Перелік майна

Назва 

нематеріальног

о активу

Місцезнаходже

ння об’єкта  

(країна, адреса)

Дата отримання
 Вартість 

активів

Наявність/відсу

тність обтяжень

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою 

Місце проживання 

Балансова 

вартість на 

кінець звітного 

кварталу

Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комерційне 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Об’єкти 

промислової 

власності (право 

на винаходи, 

промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Авторське право 

та суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші  нематеріальні 

права (право на 

провадження 

діяльності, 

використання 

економічних та інших 

привілеїв)

 -  -  -  -  -  -  -  -

0,00

2) від юридичних осіб

Перелік майна

Назва 

нематеріальног

о активу

Місцезнаходже

ння об’єкта  

(країна, адреса)

Дата отримання Вартість активів
Наявність/відсу

тність обтяжень

Повне 

найменування 

особи

Ідентифікацій-

ний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце-

знаходження 

особи

Балансова 

вартість на 

кінець звітного 

кварталу

Загальна сума

1) від фізичних осіб

4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі  за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила

4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії:



Природні активи 

(право 

користування 

надрами, іншими 

природними 

ресурсами)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Комерційні 

позначення 

(товарні знаки, 

торгові марки)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Об’єкти 

промислової 

власності (право 

на винаходи, 

промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Авторське право 

та суміжні з ним 

права (на 

літературні та 

музичні твори, 

програми для 

ЕОМ)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інші нематеріальні 

права (право на 

провадження 

діяльності, 

використання 

економічних та 

інших привілеїв)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

активу 

Назва активу

Місце- 

знаходження 

активу

Вартість активу

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата 

повернення

Номер розрахун-

кового документа

Обґрунтування 

повернення

 Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Загальна сума

4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 



Дата 

надходження 

активу

Назва активу

Місце- 

знаходження 

активу

Вартість активу
Повне 

найменування

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходже

ння

Дата повер-

нення

Номер розрахун-

кового документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

1) від фізичних осіб

Дата 

надходження 

активу 

Назва активу

Місце- 

знаходження 

активу

Вартість активу

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце 

проживання 

особи

Дата 

повернення

Номер  розрахун-

кового документа

Обґрунтування 

повернення

 Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата 

надходження 

активу

Назва активу

Місце-

знаходження 

активу

Вартість активу

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходже

ння особи

Дата 

повернення

Номер  розрахун-

кового документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

1) від фізичних осіб

Дата внесення Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість
Номінальна 

вартість

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання 

особи

Балансова 

вартість на 

кінець  звітного 

кварталу

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила

5.1. Внески цінними паперами на користь політичної партії:

Загальна вартість

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково: 



2) від юридичних осіб

Дата внесення Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість
Номінальна 

вартість 

Повне 

найменування 

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце- знаходження 

особи

Балансова вартість 

на кінець звітного 

періоду

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -

 

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 
 Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість

Вартість цінних 

паперів

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

Місце проживання 

особи
Дата повернення

Номер  розрахунко-

вого документа

Обґрунтування 

повернення

 Сума повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження
Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість

Вартість цінних 

паперів

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної особи 

за ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи
Дата повернення

Номер  розрахун-

кового документа

Обґрунту-вання 

повернення

Сума повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

 

1) від фізичних осіб

Дата надход-

ження 
 Код ЦП Емітент Збе-рігач, депо Кіль-кість

Вартість цінних 

паперів

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання 

особи
Дата повернення

Номер  розрахунко-

вого документа

Обґрунту-вання 

повернення

 Сума повернення 

(грн.)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

2) від юридичних осіб

Дата надход-

ження
Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість

Вартість цінних 

паперів

Повне 

найменування 

особи

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної особи 

за ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи
Дата повер-нення

Номер  розрахун-

кового документа

Обґрунтування 

повернення

Сума повер-нення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства:

Загальна вартість

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

5.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли помилково:



Дата 

надход-

ження 

внеску

Вид 

спонсорс

ького 

внеску

Вартість 

спонсорс

ького 

Внеску

Повне 

найменув

ання 

особи

Ідентифікац

ійний код 

юридичної 

особи за  

ЄДРПОУ

Місцезнах

одження 

особи

Сума 

(грн.)

 -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  - 0,00

 -  -  -  -  -  - 0,00

0,00

Дата надход-

ження внеску

Вид 

спонсорськог

о внеску

Вартість 

спонсорськог

о внеску

Повне 

найменуванн

я особи

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце- 

знаходження 

особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахункового 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00

Дата надход-

ження внеску

Вид 

спонсорськог

о внеску

Вартість 

спонсорськог

о внеску

Повне 

найменуванн

я особи

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце-

знаходження 

особи

Дата 

повернення

Номер 

розрахункового 

документа

Обґрунтування 

повернення

Сума 

повернення 

(грн)

Сума, яка 

перераховується 

до бюджету 

(грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 0,00

0,00 0,00

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому 

числі за кордоном

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

Загальна сума

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

6.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли з

порушенням вимог законодавства

6.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли 

помилково



Перелік платежів Код рядка Сума (грн)

Платежі з рахунків політичної партії, усього, у

тому числі:
пункт 1.1 1357115,70

на користь фізичних осіб підпункт 1 345854,19

на користь юридичних осіб підпункт 2 1011261,51

Платежі з рахунків виборчого фонду, усього, у

тому числі:
пункт 1.2 0,00

на користь фізичних осіб підпункт 1 0,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 0,00

Платежі з рахунку відшкодування витрат з

фінансуванням передвиборної агітації

політичної партії, усього, у тому числі:

пункт 1.3  -

на користь фізичних осіб підпункт 1  -

на користь юридичних осіб підпункт 2  -

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому

числі: 
пункт 1.4 695584,27

на користь фізичних осіб підпункт 1 0,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 695584,27

Платежі з рахунку для отримання коштів з

державного бюджету на фінансування

статутної діяльності, усього, у тому числі:

пункт 1.5

на користь фізичних осіб підпункт 1  -

на користь юридичних осіб підпункт 2  -

Загальна сума платежів 2052699,97

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



1)       на користь фізичних осіб

Дата 

здійс. 

Плат. з 

рах. ПП

Найменування 

банку, вид 

рахунку

№ розрах. 

док-та
Призвіще, ім'я, по-батькові

РНЛКПП 

або серія та 

номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання особи Цільове призначення платежу
Код 

рядка
Сума (грн.)

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1145
ФОП Дубина Олександр 

Олександрович

м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, 

будинок 80/17, квартира 77

Оплата за надання послуг медiйного 

монiторингу згiдно договору N 31/12-18/1 вiд 

31.12.2018 р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.1
13500,00

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Кравчук Євгенія Михайлівна м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
4306,75

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків
Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
8170,75

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

1.1.Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:



15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1156 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1157 Кікін Олександр Сергійович м. Київ, Зарплата за І-шу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
845,25

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1161
Пономаренко Олександр 

Сергійович
Миколаївська обл., місто Миколаїв За оренду приміщення у квітні 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
9000,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Кравчук Євгенія Михайлівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
4306,75

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків
Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь, Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
8170,75



26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1169 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1170 Кікін Олександр Сергійович м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину квітня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
845,25

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1179 ФОП Саган Григорій Павлович
м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, 

будинок 3, квартира 65

За пластикові картки 4+4 зг.рах. № СГ-

0000006 від 13.05.2019 р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1148,40

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за І-шу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за І-шу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Кравчук Євгенія Михайлівна м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
4306,75

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за І-шу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63



15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків
Зарплата за І-шу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
8170,75

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1177 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1178 Кікін Олександр Сергійович м. Київ Зарплата за І-шу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
922,09

23.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1182 Боденко Людмила Василівна м. Киколаїв
Поверення коштів у зв'язку з невірно 

вказаним призначеннм платежу

р.IV п. 1.1. 

пп.1
15000,00

23.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1181 Маламан Руслан Миколайович м. Миколаїв
Поверення коштів у зв'язку з невірно 

вказаним призначеннм платежу

р.IV п. 1.1. 

пп.1
15000,00

23.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1183
Болтянський Олександр 

Михайлович
м. Миколаїв

Поверення коштів у зв'язку з невірно 

вказаним призначеннм платежу

р.IV п. 1.1. 

пп.1
20000,00

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1189 Кравчук Євгенія Михайлівна м. Київ
Зарплата за травень та компенсація за 

невикористану відпустку при звільненні

р.IV п. 1.1. 

пп.1
13537,61

29.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1191
Болтянський Олександр 

Михайлович
м. Миколаїв

Поверення коштів у зв'язку з невірно 

вказаним призначеннм платежу

р.IV п. 1.1. 

пп.1
20000,00

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25



31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1811,25

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків
Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
8170,75

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1730,75

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1679,63

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1197 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1690,50

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1198 Кікін Олександр Сергійович м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину травня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
768,41

04.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1199
ФОП Руднєв Кирило 

Михайлович

м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, 

будинок 10/31, квартира 137

Оплата за надання доступу до програмного 

забезпечення зг. рах. N 19UA-0947 вiд 

04.06.2019р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.1
3349,60



04.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1200 Бунін Манатолій Володимирович Запорізька обл. с. Вільногрушівське Поверення помилково перерахованих коштів
р.IV п. 1.1. 

пп.1
19000,00

11.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1205 ФОП Саган Григорій Павлович
м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, 

будинок 3, квартира 65

За пластикові картки 4+4 зг.рах. № СГ-

0000009 від 05.06.2019 р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1029,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1211 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Відшкодування витрат по авансовому звіту

р.IV п. 1.1. 

пп.1
38,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
2012,50

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за І-шу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1923,06

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за І-шу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за І-шу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
2012,50

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ, Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків,
Зарплата за І-шу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1878,33

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
9078,61

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ, Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка, Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1923,06

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1878,33



14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1866,26

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1209 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1878,33

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1210 Кікін Олександр Сергійович м. Київ Зарплата за І-шу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
939,17

25.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1214
ФОП Руднєв Кирило 

Михайлович

м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, 

будинок 10/31, квартира 137

Оплата за надання доступу до програмного 

забезпечення зг. рах. N 19UA-1116 вiд 

21.06.2019р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.1
14835,65

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Білінська Олена Анатоліївна м. Київ, Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1610,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Грень Павло В'ячеславович
Хмельницька обл., Полонський р-н. 

с. В.Березна
Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1538,44

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Коріний Олександр Іванович
Київська обл. Бородянський р-н. с. 

Клавдієво
Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218
Кривенко Тараса 

Олександрович
Київська обл. м. Васильків Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1610,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Жук Юрій Леонідович м. Донецьк, Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Божані Ельвіра Людвікивна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Турчин Анна Олександрівна
Київська обл. Васильківський р-н., 

м. Васильків
Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.

р.IV п. 1.1. 

пп.1
1502,67

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Борисенко Денис Валерійович Київська обл. м. Ірпінь, Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
7262,89

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Сидорук Валентин Михайлович м. Київ, Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Ситник Павло Анатолійович Київська обл. м. Миронівка Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1538,44

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Кулагіна Ольга Ігорівна Київська обл., м. Буча Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00



27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Гордієнко Інна Володимирівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1502,67

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Білінська Марія Михайлівна м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1493,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1218 Сомов Андрій Едуардович Кіровоградська обл м.Олександрія Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
1502,67

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1219 Кікін Олександр Сергійович м. Київ Зарплата за ІІ-гу половину червня 2019р.
р.IV п. 1.1. 

пп.1
751,33

345854,19

1) на користь юридичних осіб

Дата 

здійс. 

Плат. з 

рах. ПП

Найменування 

банку, вид 

рахунку

№ розрах. 

док-та
Повне найменування особи

Ідентифікаці

йний код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце знаходження особи Цільове призначення платежу
Код 

рядка
Сума (грн.)

01.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

AS93ta8xxp АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за обслуговування рахунку за 

березень 2019 р. згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 01.07.2015, без 

ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
100,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1147
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАЙСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
30858101

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

Оплата за оренду кулеру зг.рах.N 392 вiд 

01.04.2019 р.по дог. N 37604 вiд 16.09.2015р. 

У сумi 600.00 грн., ПДВ - 20 % 120.00 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
720,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YR5RnY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1146
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАЙСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
30858101

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

За воду бутильовану згiдно рахунку N 1534 

вiд 03.04.2019 р. У сумi 1350,00 грн., ПДВ - 

20 % 270,00 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1620,00

УСЬОГО



03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YR5RКY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1149

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "АХА 

СТРАХУВАННЯ"

20474912
 м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, 

будинок 8

/=01~страховий платiж ~83778гд9ка~ка~ПП 

"УКРОП"~39479782=/ Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
516,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1VY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1VX АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за викон. платежу 1149 вiд 

03.04.2019, 516.00 в нац. валютi в 

пiсляоперацiйний час, згiдно з вiдкритою 

офертою банку № б/н вiд 01.07.2015 без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1,03

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1150

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО 

НА КІЛЬЦЕВІЙ"

35997739

Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4

За перевiрку пiдвiски (ричагова система) 

зг.рах. NСАСТ-908708 вiд 03.04.2019 р. У 

сумi 306.00 грн., ПДВ - 20 % 61.20 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
367,20

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1TY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1TХ АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за викон. платежу 1150 вiд 

03.04.2019, 367.20 в нац. валютi в 

пiсляоперацiйний час, згiдно з вiдкритою 

офертою банку № б/н вiд 01.07.2015 без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
0,73

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1148 АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д
/=01~страховий платiж~АО/3063820~ка~ПП 

"УКРОП"~39479782=/ Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1654,73

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1UX АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за викон. платежу 1148 вiд 

03.04.2019, 1654.73 в нац. валютi в 

пiсляоперацiйний час, згiдно з вiдкритою 

офертою банку № б/н вiд 01.07.2015 без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,31

03.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

43O1YUP1UY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00



10.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1151

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗЕТНИЙ 

39699378
Київська обл., місто Бровари, 

ВУЛИЦЯ МОСКАЛЕНКА СЕРГІЯ, 

будинок 16-Б

За буклети А5 зг. рах. N 233 вiд 08.04.2019 р. 

У сумi 3666.68 грн., ПДВ - 20 % 733.34 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
4400,02

10.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4AO1ZMB73Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

12.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1152

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - 

УКРОП"

39949818

 Київська обл., Вишгородський 

район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ 

МЕЖИГІРСЬКОГО СПАСУ, 

будинок 48

Безповоротна фiнансова допомога на 

утримання структурного утворення 

полiтичної партiї "УКРОП" Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
15600,00

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1153
ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ
39561761

м.Київ, ПРОВУЛОК 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, будинок 5А

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за I-шу 

половину квiтня 2019 р. 22% - 9486,18 грн., 

8,41% - 88,31 грн Термiн сплати 15.04.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
9574,49

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4FO203663Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1155

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за I-шу 

половину квiтня 2019 р. Термiн сплати 

15.04.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
662,55

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4FO20366CY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1154

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за I-шу 

половину квiтня 2019 р. Термiн сплати 

15.04.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7950,42

15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4FO203665Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00



15.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4FO20366GY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

16.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ006B8CL0 АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Оплата комiсiї за касове обслуговування по 

УКР. ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРIОТIВ-УКРОП 

ПП.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
86,78

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1159

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;ПДФО з доходу 

Пономаренко О.С. ПН 3286315997за пос по 

над прим в оренд у квiтнi 2019 Терм спл 

18.04.2019 р. Нарах та перерах повн.;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
2012,43

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4IO20OGB1Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1160

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;*ВЗ з доходу Пономаренко 

О.С. IПН 3286315997за пос по над прим в 

оренду у квiтнi 2019 р. Термiн сплати 

18.04.2019 р.;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
167,70

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4IO20OGATY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1158

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 

"ТОРІУС"

01552767
м.Київ, ВУЛИЦЯ 

МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 

20-А

За оренду нежитлового примiщення у квiтнi 

2019 р. зг. рах. N86 вiд 01.04.2019р. по дог. N 

07-12/2015 вiд 07.12.2015р. У сумi 39094.88 

грн., ПДВ - 20 % 7818.98 г

р.IV п. 1.1. 

пп.2
46913,86

18.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4IO20OGAXY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

23.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1162

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛІВАЙН ТОРГ"

41449359

Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, ВУЛИЦЯ ІВАНА 

АКІНФІЄВА, будинок 30, кімната 

403

Оплата за дизпаливо Energy зг. рах. N 

0079/1001351 вiд 23.04.2019 р. У сумi 

22916.67 грн., ПДВ - 20 % 4583.33 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
27500,00

23.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4NO21AELSY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00



24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1163

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "АХА 

СТРАХУВАННЯ"

20474912
 м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, 

будинок 8

/=01~страховий платiж~83750а9ка~ка~ПП 

"УКРОП"~39479782=/ Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
36918,90

24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4OO21E1BSY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1164
ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12

За оренду примiщення у сiчнi 2019 р. зг.акту 

NОУ-0000025 вiд 31.01.19р. по дог.N28/04-

2017 вiд 28.04.17 р. У сумi 156724.07 грн., 

ПДВ - 20 % 31344.81 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
188068,88

24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4OO21FANQY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1165

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІГА 

ЗАКОН"

35256291
м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАРКОВО-

СИРЕЦЬКА, будинок 23

За продовження дiї лiцензiї на право 

використання комп.прог. перiод травень - 

липень 2019р. зг. рах. N 145797 вiд 

02.04.2019 р. Без ПДВ

р.IV п. 1.1. 

пп.2
5865,00

24.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4OO21H4ABY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1168

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за II-гу 

половину квiтня 2019 р. Термiн сплати 

26.04.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
662,55

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4QO21Q8SWY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1166
ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ
39561761

м.Київ, ПРОВУЛОК 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, будинок 5А

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за II-гу 

половину квiтня 2019 р. 22% - 9486,18 грн., 

8,41% - 88,30 грн Термiн сплати 26.04.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
9574,48



26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4QO21Q8SNY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1167

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за II-гу 

половину квiтня 2019 р. Термiн сплати 

26.04.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7950,42

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4QO21Q8SPY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

4QO21Q8T4Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

26.04.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ006BBEZI АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Оплата комiсiї за касове обслуговування по 

УКР. ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРIОТIВ-УКРОП 

ПП.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
86,78

02.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

AS94qhr90p АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за обслуговування рахунку за квiтень  

2019 р. згiдно договору банкiвського рахунку 

вiд 01.07.2015, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
100,00

06.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1171

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М.КИЄВІ

37993783
м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, будинок 11-А

*;101;39479782;Судовий збiр, за позовом ПП 

"УКРОП", на рiшення вiд 03.04.2019 по 

справi 910/3788/19, Пiвнiчний апеляцiйний 

господарський суд;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1921,00

06.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

56O22FL07Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

07.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1172
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАЙСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
30858101

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

За воду бутильовану згiдно рахунку N 758 вiд 

07.05.2019 р. У сумi 1125.00 грн., ПДВ - 20 

% 225.00 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1350,00

07.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

57O22NAAXY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

08.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1173

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ"

21560766
м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА, будинок 18

За послуги проводового електрозв'язку за 

перiод 01.03.19-31.03.19р. зг. рах. N 

ОВР36011-746683 вiд 31.03.2019 р. У сумi 

609.70 грн., ПДВ - 20 % 121.94 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
731,64



08.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

58O22SQHXY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1174
ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ
39561761

м.Київ, ПРОВУЛОК 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, будинок 5А

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за I-шу 

половину травня 2019 р. 22% - 9486,18 грн., 

8,41% - 96,33 грн Термiн сплати 15.05.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
9582,51

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23J56WY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23J56KY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1176

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за I-шу 

половину травня 2019 р. Термiн сплати 

15.05.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
663,98

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23J574Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1175

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за I-шу 

половину травня 2019 р. Термiн сплати 

15.05.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7967,60

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23J56NY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23J577Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ005B0MY0 АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Оплата комiсiї за касове обслуговування по 

УКР. ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРIОТIВ-УКРОП 

ПП.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
86,78



15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1180

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО 

НА КІЛЬЦЕВІЙ"

35997739

Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4

За технiчне обслуговування автомобiля зг. 

рах. N САСТ-913911 вiд 15.05.2019 р. У сумi 

6002.73 грн., ПДВ - 20 % 1200.55 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7203,28

15.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5FO23NOI9Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

23.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1184

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 

"ТОРІУС"

01552767
м.Київ, ВУЛИЦЯ 

МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 

20-А

За оренду нежитлового примiщ у травнi 2019 

р. зг. рах. N118 вiд 02.05.2019р. по дог. N 07-

12/2015 вiд 07.12.2015р. У сумi 39485.83 

грн., ПДВ - 20 % 7897.17 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
47383,00

23.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5NO24Q1OBY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1185
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС 

У М.КИЄВІ
39439980

м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 

будинок 33/19

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за I-шу 

половину травня 2019 р. 22% - 9486,18 грн., 

8,41% - 96,33 грн Термiн сплати 24.05.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
9582,51

24.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5OO24T0GBY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1187

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за трав 

та компенс за невикорист вiдп при звiльн за 

2018-2019 р.Термiн спл 27.05.2019  

Нараховано та перерахов повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3027,04

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1188

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськ збiр iз з/п за травень 

та компенс за невикорист вiдпустку при 

звiльн за 2018-2019 р. Термiн спл 27.05.19  

Нарахов та перерахов повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
252,25

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1186
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС 

У М.КИЄВІ
39439980

м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 

будинок 33/19

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за травень 

та компенс за невикорист вiдпустку при 

звiльн за 2018-2019 р. Термiн сплати 27.05.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3699,72



27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5RO24ZLL4Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5RO24ZLLCY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5RO24ZLLGY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

28.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1190
ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12

За оренду примiщення у лютому 2019 р. зг. 

рах. N 45 вiд 12.02.19 р. по дог. N 28/04-2017 

вiд 28.04.17 р. У сумi 158291.31 грн., ПДВ - 

20 % 31658.26 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
189949,57

28.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5SO252RH4Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

28.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ008B3T34 АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Оплата комiсiї за касове обслуговування по 

УКР. ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРIОТIВ-УКРОП 

ПП.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
33,84

29.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5TO257LV3Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

29.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5TO257LUXY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

29.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1193
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАЙСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
30858101

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

За воду бутильовану згiдно рахунку N 3114 

вiд 29.05.2019 р. У сумi 1125.00 грн., ПДВ - 

20 % 225.00 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1350,00

29.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1192

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ"

21560766
м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА, будинок 18

За телекомунiкацiйнi послуги зг. рах N 

0ВР36011-748096 вiд 30.04.2019 р. У сумi 

1179.78 грн., ПДВ - 20 % 235.96 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1415,74



31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5VO25J9DBY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5VO25J9DYY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5VO25J9DPY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

5VO25J9DIY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1196

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за II-гу 

половину травня 2019 р. Термiн сплати 

31.05.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
580,85

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1195

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за II-гу 

половину травня 2019 р. Термiн сплати 

31.05.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
6970,24

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1194
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС 

У М.КИЄВІ
39439980

м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 

будинок 33/19

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за II-гу 

половину травня 2019р. 22% - 8341,18грн., 

8,41% - 80,28грн. Термiн сплати 31.05.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
8421,46

31.05.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ001B4SVF АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
76,01

03.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

AS95vmdfwp АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за обслуговування рахунку за 

травень  2019 р. згiдно договору 

банкiвського рахунку вiд 01.07.2015, без 

ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
100,00



04.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

64O25Y7VEA АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Комiсiя за поповнення карток для виплат та 

нецiльовi платежi

р.IV п. 1.1. 

пп.2
57,00

04.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1201
Богуславська міська виборча 

комісія
37556042

Київська обл., Богуславський район, 

місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, 

будинок 4

Грошова застава Богуславської районної 

органiзацiї полiтичної партiї "УКРОП" за 

виборчий список кандидатiв у депутати в 

БВО до Богуславської мiської ради

р.IV п. 1.1. 

пп.2
2596,00

04.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

64O25YMBLY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

05.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1202
Новобузька міська виборча 

комісія
34135640

Миколаївська обл., Новобузький 

район, місто Новий Буг, ПЛОЩА 

СВОБОДИ, будинок 42

Грошова застава Новобузької районної 

органiзацiї полiтичної партiї "УКРОП" за 

виборчий список кандидатiв у депутати в 

БВО до Новобузької мiської ради

р.IV п. 1.1. 

пп.2
2302,00

05.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

65O263D6MY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

06.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1203

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО 

НА КІЛЬЦЕВІЙ"

35997739

Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4

За технiчне обслуговування автомобiля зг. 

рах. N САСТ-916616 вiд 04.06.2019 р. У сумi 

21037.07 грн., ПДВ - 20 % 4207.41 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
25244,48

06.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

66O267RNLY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

10.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1204
ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12

За оренду примiщення у березнi 2019 р. зг. 

рах. N 69 вiд 11.03.19 р. по дог. N 28/04-2017 

вiд 28.04.17 р. У сумi 159082.77 грн., ПДВ - 

20 % 31816.55 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
190899,32

10.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6AO26M8RVY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

11.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6BO26UKQCY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00



14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1208

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за I-шу 

половину червеня 2019 р. Термiн сплати 

14.06.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
646,95

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1207

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за I-шу 

половину червня 2019 р. Термiн сплати 

14.06.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7763,80

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1206
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС 

У М.КИЄВІ
39439980

м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 

будинок 33/19

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за I-шу 

половину червня 2019р. 22% - 9232,40грн., 

8,41% - 98,12грн. Термiн сплати 14.06.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
9330,52

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6EO276RKUA АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Комiсiя за поповнення карток для виплат та 

нецiльовi платежi

р.IV п. 1.1. 

пп.2
0,11

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6EO276RKTY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6EO276RKIY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6EO276RKPY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6EO276RKNY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

14.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ004BQ1XS АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Оплата комiсiї за касове обслуговування по 

УКР. ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРIОТIВ-УКРОП 

ПП.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
84,56



19.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1212

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛІВАЙН ТОРГ"

41449359

Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, ВУЛИЦЯ ІВАНА 

АКІНФІЄВА, будинок 30, кімната 

403

Оплата за дизпаливо Energy зг. рах. N 

0079/1002030 вiд 19.06.2019 р. У сумi 

24583.33 грн., ПДВ - 20 % 4916.67 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
29500,00

19.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6JO27NN3PY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1213
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

"РАЙСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
30858101

м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б

За воду бутильовану згiдно рахунку N 2712 

вiд 24.06.2019 р. У сумi 1125.00 грн., ПДВ - 

20 % 225.00 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
1350,00

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1214

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОЦЕНТР ПРАГА АВТО 

НА КІЛЬЦЕВІЙ"

35997739

Київська обл., Києво-

Святошинський район, село 

Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4

За технiчний огляд автомобiля зг. рах. N 

САСТ-918202 вiд 21.06.2019 р. У сумi 

6589.26 грн., ПДВ - 20 % 1317.85 грн.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7907,11

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1215

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 

"ТОРІУС"

01552767
м.Київ, ВУЛИЦЯ 

МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 

20-А

За оренду нежитлового примiщення у червнi 

2019 р. зг.рах. N144 вiд 03.06.2019 р. по дог. 

N07-12/2015 вiд 07.12.2015 р. У сумi 

39762.23 грн., ПДВ - 20 % 7952.45

р.IV п. 1.1. 

пп.2
47714,68

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6OO28AW3DY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6OO28AW3GY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

24.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6OO28AW3CY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00



27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6RO28QFADY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6RO28QFB0Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1217

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Вiйськовий збiр iз з/п за ІI-гу 

половину червеня 2019 р. Термiн сплати 

27.06.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
517,65

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1216

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ М.КИЄВА

37995466
м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА 

ТУПОЛЄВА, будинок 28 А

*;101;39479782;Сплата ПДФО iз з/п за IІ-гу 

половину червня 2019 р. Термiн сплати 

27.06.19 Нараховано та перераховано 

повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
6211,04

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

1215
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС 

У М.КИЄВІ
39439980

м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 

будинок 33/19

*;101;39479782;Сплата ЄСВ iз з/п за IІ-гу 

половину червня 2019р. 22% - 7385,96грн., 

8,41% - 78,49грн. Термiн сплати 27.06.19 

Нарах та перерах повнiстю;;;

р.IV п. 1.1. 

пп.2
7464,45

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6RO28QFA8Y АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

6RO28QFABY АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д

Комiсiя за виконання платежiв в 

нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою 

офертою банку N б/н вiд 01.07.2015 та 

тарифiв банку, без ПДВ.

р.IV п. 1.1. 

пп.2
3,00

27.06.19

АТ КБ 

"Приватбанк"

поточний

TZ007BTFE0 АТ КБ "Приватбанк" 14360570 м. Київ, вул. Грушевського, 1д Оплата комісі за касове обслуговування
р.IV п. 1.1. 

пп.2
67,56

1011261,51УСЬОГО



1)      на користь фізичних осіб

Дата здійснення 

платежу з рахунку 

політичної партії

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)

 -  -  -  -  -  -  -
р.IV п.1.2. 

пп.1
0,00

0,00

2)       на користь юридичних осіб

Дата здійснення 

платежу з рахунку 

політичної партії

Вид рахунку

Номер 

розрахункового 

документа

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний код 

юридичної особи за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи

Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн)

 -  -  -  -  -  -  -
р.IV п.1.2. 

пп.2
0,00

0,00

*Заповнюється у разі проведення виборів.

1.2.Відомості про здійснення платежів з рахунків виборчого фонду політичної партії*:

Усього

Усього 



1)       на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу 

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)

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -

 

2)       на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахункового 

документа

Повне 

найменування 

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи за ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи
Цільове призначення платежу Код рядка Сума (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -

1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації 

політичної партії*:

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів

Загальна сума

Загальна сума



1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

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.)

0,00

0,00

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахунко-

вого 

документа

Повне найменування

 особи

Ідентифікаці

йний код 

юридичної 

особи за

 ЄДРПОУ

Місцезнаходження 

особи
Цільове призначення платежу Код рядка Сума (грн.)

11.04.19 140528422

Політична партія 

"УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - 

УКРОП"

39479782
м. Київ, вул. Володимирська, 

12

Поверенення невикористаних коштів рахунку 

виборчого фонду кандидата на пост Президента 

України Шевченка О.Л.

695584,27

695584,27

1.4. Відомості про здійснення платежів з рахунку  кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах*:

1.4. Відомості про здійснення платежів з рахунку  кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах*:

Усього



1) на користь фізичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу 

Номер 

розрахункового 

документа

Прізвище, ім’я, по-

батькові

РНОКПП або серія 

та номер паспорта з 

відміткою 

Місце проживання особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка Розмір (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -

2) на користь юридичних осіб

Дата 

здійснення 

платежу з 

рахунку 

політичної 

партії

Номер 

розрахункового 

документа

Повне найменування 

особи

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

за ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Цільове призначення 

платежу
Код рядка Сума (грн)

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

1.5. Відомості про здійснення платежів з рахунку для отримання коштів з державного бюджету, виділених на фінансування

статутної діяльності політичної партії, залежно від особи, на користь якої їх було зроблено*:

Загальна сума

Загальна сума



1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

1) на користь фізичної особи

Вид фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), грн.

Дата 

припинення

Сума 

(вартість), грн.
Прізвище, ім’я, по батькові особи

РНОКПП або 

серія та номер 

паспорта з 

відміткою

Місце проживання особи

Сума (вартість) на 

кінець звітного 

періоду, грн

 -  -  -  -  -  -  -  - 0,00

0,00

2) на користь юридичної особи

Вид фінансових 

зобов'язань

Дата 

виникнення

Сума 

(вартість), грн.

Дата 

припинення

Сума 

(вартість), грн.
Повне найменування особи

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи за 

ЄДРПОУ

Місце- знаходження особи

Сума (вартість) на 

кінець звітного 

періоду, грн

Оренда 

приміщення
31.01.2019 188068,88 24.04.19 188068,88

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12 188068,88

Оренда 

приміщення
28.02.2019 189949,57 28.05.19 189949,57

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12 189949,57

Оренда 

приміщення
30.04.2019 192617,41  -  -

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12 0,00

Оренда 

приміщення
31.05.2019 194543,58  -  -

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12 0,00

Оренда 

приміщення
30.06.2019

195905,39
 -  -

ПРАТ "БФК "ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС"
24925429 м. Київ, вул. Володимирська, 12 0,00

Загальна сума (вартість), грн 378018,45

Загальна сума (вартість), грн

V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено




