
Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 
 

форма № 4 

ЗВІТ  

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 117 
 

____остаточний_____________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "25" червня 2019 року до "19" липня 2019 року  

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

___Філія ЛОУ АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10013/03, МФО 325796_____ 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

___________п/р 26433500719543_____________ 

 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  96138,67 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі — 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

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

права здійснювати відповідні внески  

— 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

— 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 679599,24 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

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

права здійснювати відповідні внески  

 

— 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

 

— 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

— 

12 Помилкові надходження коштів — 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

775737,91 

 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  

— 
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Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

2300 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня 

повторного голосування) 

 

— 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

— 

3110  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

відповідні внески 

 

— 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

 

— 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

 

— 

3230  

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування – після дня повторного голосування), у 

разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

 

— 

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

рахунку та його функціонуванням 
— 

5000  Повернення помилкових надходжень коштів — 

6000  
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

засобах масової інформації 
— 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

— 

Загальний розмір виборчого фонду  

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

775737,91 

3. Використання коштів виборчого фонду  

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 775064,52 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

18620 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

8620 

1120 виготовлення відеозаписів  1000 

1130 виготовлення аудіозаписів  — 

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

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

— 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

— 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів — 

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 436740,32 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): 382940,32 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні 193740 
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Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1212  оплата ефірного часу на радіо 189200,32 

1220  
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

53800 

1300  
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації  

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

319704,20 

1310  транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 

обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 

предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)  

 

11603,20 

1320  оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

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

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

 

— 

1330  оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 

агітації  

— 

1340  оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

— 

1350  розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

 

308101 

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

1361  послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо)  

 

— 

1362  послуги поштового зв’язку  — 

1400  Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 

матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 

демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 

підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 

про таку підтримку тощо)  

 

 

— 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

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

673,39 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 

— 

 

Звіт подано "____" _______________ 20___ року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

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

 

 

          Секретар  

 Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА
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Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 117 (форми № 4) 

 
_____остаточний_________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "26" червня 2019 року до "19" липня 2019 року  

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

___ Філія ЛОУ АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10013/03, МФО 325796___ 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_______________________ п/р 26433500719543_______________________ 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів  

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

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

2 10.07.2019 3290356 59406,00 

2 16.07.2019 3289240 36732,67 

2 — — — 

Усього — — 96138,67 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 

 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Наймену-вання 

платника 

Місцезнаход-

ження платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3 — — — — — — 

3 — — — — — — 

3 — — — — — — 

Усього — — — — — — 
 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 4) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, 

район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

4 26.06.2019 3294204 Маршалок 

Юрій 

Володими
рович 

Львівська 

обл.  

м. Львів 

вул. 

Нагірна, 

16 

325372005

1 

49500 
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4 04.07.2019 3308606 Маршалок 

Юрій 
Володими

рович 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Нагірна, 
16 

325372005

1 

9900,99 

4 05.07.2019 3311107 Бас Олег 

Миколайо
вич 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Чорновола
, 49/58 

231552149

3 

6930,69 

4 08.07.2019 3285786 Маршалок 

Юрій 

Володими
рович 

Львівська 

обл.  

м. Львів 

вул. 

Нагірна, 

16 

325372005

1 

39603,96 

4 08.07.2019 3285787 Смірнов 

Сергій 
Анатолійо

вич 

Івано-

Франківсь
ка обл.  

м. 

Коломия 

вул. С 

Петлюри, 
38/13 

275290171

9 

9900,99 

4 08.07.2019 3285788 Стецьків 
Андрій 

Степанови

ч 

Львівська 
обл.  

м. Львів 

вул. 
Жасминов

а, 58/205 

255031239
9 

10000 

4 08.07.2019 3285789 Янішевськ
ий Тарас 

Ярославов

ич 

Львівська 
обл. м. 

Львів 

вул. 
Роксолани

,57/101 

325580489
9 

148514,85 

4 09.07.2019 3288001 Волосецьк

ий Роман 

Євстахови

ч 

Львівська 

обл. 

Пустомиті

вський р-
н, с. 

Оброшине 

вул. 

Самбірськ

а, 2 

272830913

5 

138613,86 

4 09.07.2019 
р. 

3288003 Миколиш
ин 

Володими

р 

Миколайо
вич 

Львівська 
обл.  

м. Львів 

вул. 
Скрипник

а, 24 

245510211
2 

64356,44 

4 09.07.2019 3288004 Станько 

Богдан 
Богданови

ч 

Львівська 

обл. м. 
Львів 

вул. 

Нагірна,14 

355830469

0 

49108,91 

4 10.07.2019 3294204 Маршалок 

Юрій 
Володими

рович 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Нагірна, 
16 

325372005

1 

19801,98 

4 11.07.2019 3292753 Козак 

Роман 
Ярославов

ич 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Стрийська
,69/54 

309330733

7 

6733 

4 15.07.2019 3285928 Лоєк 
Андрій 

Павлович 

Львівська 
обл.  

м. Львів 

вул. 
Липинськ

ого,3/80 

333550275
1 

111881,19 

4 16.07.2019 3289240 Лоєк 

Андрій 
Павлович 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Липинськ
ого,3/80 

333550275

1 

2970,30 
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4 16.07.2019 3290031 Козак 

Роман 
Ярославов

ич 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Стрийська
,69/54 

309330733

7 

990 

4 17.07.2019 3289240 Лоєк 

Андрій 
Павлович 

Львівська 

обл.  
м. Львів 

вул. 

Липинськ
ого,3/80 

333550275

1 

6930,69 

4 19.07.2019 3289240 Лоєк 

Андрій 

Павлович 

Львівська 

обл.  

м. Львів 

вул. 

Липинськ

ого,3/80 

333550275

1 

3861,39 

Усього       679599,24 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

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

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

(код статті 10) 
 

Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

10 — — — — — — 

10 — — — — — — 

10 — — — — — — 

Усього — — — — — — 
 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

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

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

 (код статті 10) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

10 — — — — — — — 

10 — — — — — — — 

10 — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 
 

 

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

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

народних депутатів України" 

(код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаход-ження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11 — — — — — — 

11 — — — — — — 

11 — — — — — — 

11 — — — — — — 

Усього — — — — — — 

 

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

визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 

 (код статті 11) 
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Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

11 — — — — — — — 

11 — — — — — — — 

11 — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 

за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

штрафних 

санкцій 

Номер розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

9 — — — — — — — 

9 — — — — — — — 

9 — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

12 — — — — — — 

12 — — — — — — 

12 — — — — — — 

Усього — — — — — — 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від фізичних осіб  

(код статті 12) 

 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

12 — — — — — — — 

12 — — — — — — — 

12 — — — — — — — 

Усього       — 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  

(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 

Номер розрахун-

кового документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

Усього — — — — — — 

 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2100, 2300)  
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Код статті 

Дата 

повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума 

(грн) 

— — — — — — — — 

— — — — — — — — 

— — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

Усього — — — — — — 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  

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

 

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума (грн) 

— — — — — — — — 

— — — — — — — — 

— — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 

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

рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

банку 

Місцезнаходження 

банку 

Код банку 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000 — — — — — — 

4000 — — — — — — 

4000 — — — — — — 

Усього — — — — — — 

 

16. Відомості про повернення юридичним особам  

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

5000 — — — — — — 

5000 — — — — — — 

5000 — — — — — — 

Усього — — — — — — 
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17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000)  

Код 

статті 

Дата повернен-

ня коштів 

Номер 

розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000 — — — — — — — 

5000 — — — — — — — 

5000 — — — — — — — 

Усього — — — — — — — 

 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  

в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

отримувача 

Місцезнаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

6000 — — — — — — 

6000 — — — — — — 

6000 — — — — — — 

Усього — — — — — — 

 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку  

виборчого фонду кандидата в народні депутати України  

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

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

 

Номер 

одномандатного 

виборчого округу  

(в порядку 

зростання) 

Код статті 
Дата 

платежу 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Отримувач 

(повна 

назва) 

Місцезна-

ходження 

отримувача 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

117 1110 26.06.2019 1 

ФОП 

Войтович 

Андрій 

Петрович 

80613, 

Львівська 

обл., Бро-

дівський р-

н, с. 

Королівка, 

вул. 

Топольна, 

15 

3092019916 

Вигот.друко

ваних матер. 

передвиборч

ої агітації 

(плакатів, 

листівок, 

буклетів та 

інш. агіт. 

матер.) 

згідно рах.-

фак. № 23 

від 

26.06.2019 

р., без ПДВ 

8620 

117 1350 27.06.2019 2 

ТзОВ 

«Центр 

реклами» 

м. Львів, 

вул. Зелена, 

111 

32712994 

розм. 

друкованих 

агітаційних 

матеріалів 

чи 

політичної 

реклами на 

носіях 

зовнішньої 

реклами 

39261 
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(білбордах, 

вивісках, 

ситілайстах 

тощо. у т.ч. 

ПДВ 6543,00 

грн. 

117 1212 05.07.2019 03 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Говерла» 

79066, м. 

Львів, вул. 

Кавалерідзе

, 8/117 

30822761 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах.№ 48-

п від 

04.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

680,00грн. 

4080 

117 1212 08.07.2019 04 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Галичина» 

79008, м. 

Львів, 

площа 

Соборна, 

12/5 

36610255 

Оплата 

ефірного 

часу на 

радіо.фак. 

№СФ-

000159 від 

05.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

960,00 грн 

5760 

117 1211 01.07.2019 06 

Комунальн

е 

підприємст

во 

«Телерадіо

компанія 

«Перший 

західний 

м. Львів, 

вул. 

Підвальна, 

3 

31074340 

Оплата за 

надання 

ефірного 

часу на 

телебаченні 

зг. рах. №158 

від 

08.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

15160,00 грн. 

90960 

117 1212 09.07.2019 05 

ТзОВ «ТРК 

«Львівська 

хвиля» 

79008 м. 

Львів, вул. 

Гуцульська

, 9А 

13824151 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах-факт. 

№СФ-

000498 від 

08.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

4914,00 грн. 

29484 

117 1212 08.07.2019 08 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Галичина» 

79008, м. 

Львів, 

площа 

Соборна, 

12/5 

36610255 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах.фак. 

№СФ-

000164від 

08.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

5891,76 грн 

35350,56 

117 1212 08.07.2019 07 

ТзОВ 

«Радіоінфо

рмаційний 

центр 

«Незалежні

сть» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Князя 

Романа, 12 

20851970 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах. 

№495/19від 

03.07.2019 р. 

без.ПДВ  

15576 

117 1212 05.07.2019 10 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Говерла» 

79066, м. 

Львів, вул. 

Кавалерідзе

, 8/117 

30822761 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах.№ 50-

п від 

08.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

3000,00грн. 

18000 
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117 1350 09.07.2019 09 

ТзОВ 

«Центр 

реклами» 

м. Львів, 

вул. Зелена, 

111 

32712994 

Розм. друк. 

агітац. 

матеріалів та 

політичної 

реклами на 

носіях 

зовнішньої 

реклами зг 

рах.-факт. 

№СФ-

0000108 від 

1.07.2019. у 

т.ч. ПДВ 

44806,67 грн. 

268840 

117 1211 10.07.2019 13 

ПП «НТА-

Незалежне 

телевізійне 

агенство» 

79008 м. 

Львів, вул. 

Винниченк

а, 6 

30053161 

Оплата 

ефірного 

часу на 

телебаченні 

зг. рах. №99 

від 

09.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

6960,00 грн. 

41760 

117 1212 10.07.2019 14 

ТзОВ «ТРК 

«Медіа 

маркет» 

01135, 

м.Київ, вул. 

Павлівська, 

29/23А 

31306998 

Оплата 

ефірного 

часу на родіо 

зг.рах.-

фак.№СФ-

0000463 

від09.07.201

9 р., 

вт.ч.ПДВ186

9,60грн. 

11217,60 

117 1211 10.07.2019 11 

Комунальн

е 

підприємст

во 

«Телерадіо

компанія 

«Перший 

західний 

м. Львів, 

вул. 

Підвальна, 

3 

31074340 

Оплата за 

надання 

ефірного 

часу на 

телебаченні 

зг. рах. №174 

від 

08.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

4170,00 грн. 

25020 

117 1120 10.07.2019  12 

ТзОВ 

«Мультипл

ексресурс» 

08132, 

Київська 

обл., м. 

Вишневе, 

вул.  

Ломоносов

а, 26/3 

37965206 

Оплдата за 

виготовленн

я рекламного 

ролику 

зг.рах.№23 

від09.07.201

9р., в т.ч. 

ПДВ 

1666,67грн. 

10000 

117 1212 05.07.2019 15 

Філія ПАТ 

«НСТУ» 

«Львівська 

регіональна 

дирекція» 

79008  

м. Львів, 

вул. 

Високий 

замок, 4 

40020216 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

згідно рах. 

№148 від 

10.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

1330,56 грн. 

7983,36 

117 1211 15.07.2019 01 

Комунальн

е 

підприємст

во 

«Телерадіо

компанія 

«Перший 

м. Львів, 

вул. 

Підвальна, 

3 

31074340 

Оплата за 

надання 

ефірного 

часу на 

телебаченні 

зг. рах. №175 

від 

36000 
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західний 08.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

6000,00 грн. 

117 1220 15.07.2019 02 

ТОВ 

«Видавнич

ий дім 

«Високий 

Замок» 

79013, м. 

Львів, вул. 

Героїв 

УПА, 65 

13807781 

Оплата 

друкованих 

матеріалів 

зг. рах. №ВЗ-

0000684 від 

10.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

7800,00 грн. 

46800 

117 1212 15.07.2019 03 

ТзОВ 

«Радіоінфо

рмаційний 

центр 

«Незалежні

сть» 

79008, м. 

Львів, вул. 

Князя 

Романа, 12 

20851970 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах. 

№493/19від 

03.07.2019 р. 

в т. ч. ПДВ 

6230,40 грн. 

31152 

117 1310 16.07.2019 01 

ЛД 

«Украпошт

а» 

79000 м. 

Львів, вул. 

Словацьког

о, 1 

22336769 

За надання 

послуг з 

доставки 

рекламної 

та/або 

інформац. 

продукції зг. 

рах. 1242 від 

15.07.19 р. в 

т.ч. ПДВ 

1933,87 грн. 

11603,20 

117 1212 16.07.2019 04 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Шансон» 

 
01032, 

м.Київ, 

бульвар 

Т.Шевченк

а, 54/1 

24085596 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах.фак. 

№12/44від 

12.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

266,66 грн 

1600 

117 1212 16.07.2019 03 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Галичина» 

79008, м. 

Львів, 

площа 

Соборна, 

12/5 

36610255 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах.фак. 

№СФ-

000184від 

15.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

2102,80 грн 

12616,80 

117 1212 16.07.2019 04 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Говерла» 

79066, м. 

Львів, вул. 

Кавалерідзе

, 8/117 

30822761 

Оплата 

ефірного 

часу на 

«Дуже 

радіо» зг. 

рах.№ 54-п 

від 

15.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

1500,00грн. 

9000 

117 1212 16.07.2019 02 

ТзОВ «ТРК 

«Львівська 

хвиля» 

79008 м. 

Львів, вул. 

Гуцульська

, 9А 

13824151 

Оплата 

ефірного 

часу на радіо 

зг. рах-факт. 

№СФ-

000521 від 

15.07.2019р. 

у т.ч.ПДВ 

600,00 грн. 

3600 
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117 1220 17.07.2019 01 

ТзОВ «За 

Вільну 

Україну» 

 
79052, м. 

Львів, вул. 

Роксоляни, 

57, к. 64 

 

32969981 

Оплата за 

публікуванн

я агітаційних 

матеріалів 

зг. рах.№ 59 

від 

16.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

1400,00грн 

7000 

117 1212 19.07.2019 01 

ТзОВ 

«Телерадіо

компанія 

«Говерла» 

79066, м. 

Львів, вул. 

Кавалерідзе

, 8/117 

30822761 

Оплата 

ефірного 

часу на 

«Дуже 

радіо» зг. 

рах.№ 55-п 

від 

17.07.2019 р. 

в т.ч.ПДВ 

630,00грн. 

3780 

Усього        775064,52 

 

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

перерахованих виконавцям  

(код статті 8) 

 

Код 

статті 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна-

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума  

(грн) 

8 — — — — — — — — 

8 — — — — — — — — 

8 — — — — — — — — 

8 — — — — — — — — 

— — — — — — — — — 

 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

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

 

 

       Секретар  

 Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА
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