
E-mail vo@svoboboda.org.ua
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Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери рахунків 
(рахунку): 

 ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", МФО 320371 , номер рахунку №  UA 61 320371 
0000000260031804900 ;  ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" , МФО 320371 ,  поточний для зарахування 
страхових внесків № UA 80 320371 0000000260471804900,       Картковий рахунок 
UA293203710000026008180499000,     ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" , МФО 320371      

4

Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань від
16 жовтня 1995 р. № 1 065 120 0000 003173

      (дата)

0

Телефон 800308695

Моб. телефон

Факс

Факс

E-mail

Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності 
місцезнаходження) м.Київ, вул. Боричів Тік, 11Б 
 (область, район, населений пункт, вулиця, номери 
будинку, корпусу, кабінету/офіса, квартири)

Поштовий індекс 0 4 0 7

0 6 0

Телефон

Моб. телефон

1 3 2 1 5

2

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Вишняківська, буд. 
6А, кв. 70      
(область, район, населений пункт, вулиця, номери 
будинку, корпусу, кабінету/офіса, квартири)

Поштовий індекс 0 2

IIІ квартал ІV квартал

Наростаючим підсумком на кінець року

Політична партія :
«Всеукраїнське  об’єднання  «Свобода» 

___________________________________________________________________________________ 
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)

1
Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ 0 0 0

Звітний період 2020 року 
(період, що уточнюється)

І квартал Х ІI квартал

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:vo@svoboboda.org.ua


Кількість Політична партія Обласні організації Міські організації Районні організації Сільські, селищні, 
первинні організації

Працівники складу апарату, 
осіб 9 4 1 _ _

Підприємства, установи, 
організації, засновані та 
створені для виконання 
статутних завдань

Газета 
"Всеукраїнське 

об"єднання 
"Свобода"

_ _ _ _

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

_ _ _ _



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

33929866

 73003, Херсонська обл., місто 
Херсон, вул. 

Старообрядницька, будинок 
15, квартира 13

 73003, Херсонська обл., місто 
Херсон, вул. Старообрядницька, 

будинок 15, квартира 13

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
ЄДРПОУ 14360570, ЗКПО 

352479, № 
UA493524790000026009052211045 

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
37239058

73000, Херсонська обл., місто 
Херсон, вул. Бериславське шосе, 

буд. 10Д, кв. 20

73000, Херсонська обл., місто 
Херсон, вул. Бериславське шосе, 

буд. 10Д, кв. 20

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 14360570, ЗКПО 352479, 

№ 
UA923524790000026003052213191

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39956963

74341, Херсонська обл., 
Бериславський р-н, с. 

Одрадокам'янка,  вул. Шкільна, 
будинок 14

74341, Херсонська обл., 
Бериславський р-н, с. 

Одрадокам'янка,  вул. Шкільна, 
будинок 14

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 14360570, ЗКПО 325321, 

№ 
UA113524790000026008052209241

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39967488

74100, Херсонська обл., 
Великоолександрівський р-н, 

смт. Велика Олександрівка, вул. 
Першотравнева, 70

74100, Херсонська обл., 
Великоолександрівський р-н, смт. 

Велика Олександрівка, вул. 
Першотравнева, 70

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 39967488, ЗКПО 352479, 

№ 
UA513524790000026008052215020

ВИСОКОПІЛЬСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39717585
74341, Херсонська обл.,  смт. 
Високопілля,  вул. Суворова, 

будинок 37

74341, Херсонська обл.,  смт. 
Високопілля,  вул. Суворова, 

будинок 37

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 39717585, ЗКПО 352479, 

№26005052210277

Найменування місцевої організації Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження Реквізити банків, в яких  відкриті 
рахунки, та номери рахунків

Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за 

ЄДРПОУ



ГОЛОПРИСТАНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ   

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ  
"СВОБОДА"

39406934
75600, Херсонська обл.,  м. Гола 
Пристань,  вул. 9 Січня, будинок 

7а

75600, Херсонська обл.,  м. Гола 
Пристань,  вул. 9 Січня, будинок 

7а
банківський рахунок відсутній

ГОРНОСТАЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39507882
74612, Херсонська обл., 

Горностаївський р-н, 
с. Каїри, вул. Таврійська, 80

74612, Херсонська обл., 
Горностаївський р-н, 

с. Каїри, вул. Таврійська, 80
банківський рахунок відсутній

КАХОВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39021667
74800, Херсонська обл., 

Каховський район, с. Роздольне,  
вул. Шкільна 2, кв.9

74800, Херсонська обл., 
Каховський район, с. Роздольне,  

вул. Шкільна 2, кв.9

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 14360570, ЗКПО 325321, 

26002053723036

НОВОВОРОНЦОВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39430328
74200, Херсонська обл., смт. 

Нововоронцовка, вул. Степова, 
27

74200, Херсонська обл., смт. 
Нововоронцовка, вул. Степова, 27 банківський рахунок відсутній

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38368469
74900, Херсонська обл., м. Нова 

Каховка,  вул. Французька, 
будинок 11, квартира 46

74900, Херсонська обл., м. Нова 
Каховка,  вул. Французька, 

будинок 11, квартира 46
банківський рахунок відсутній

ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38985904
74100, Херсонська обл., місто 
Олешки, ВУЛИЦЯ ЮХИМА 
МИХАЙЛІВА, будинок 18 А

74100, Херсонська обл., місто 
Олешки, ВУЛИЦЯ ЮХИМА 
МИХАЙЛІВА, будинок 18 А

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ ЄДРПОУ 14360570, 

МФО 352479, № 
UA463524790000026002052216575

СКАДОВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39010037
75700, Херсонська обл., 

Скадовський р-н, м. Скадовськ, 
вул. Маріїніна, 51, кв. 1

75700, Херсонська обл., 
Скадовський р-н, м. Скадовськ, 

вул. Маріїніна, 51, кв. 1

ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ ЄДРПОУ 14360570, 

МФО 352479, № 
UA843524790000026008052205308



ЧАПЛИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38687906
75200, Херсонська обл., 

Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, 
вул. Шевченка, 11

75200, Херсонська обл., 
Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, 

вул. Шевченка, 11
банківський рахунок відсутній

Миколаївська обласна організація  
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»   
33840008 м. Миколаїв, вул. Чигрина 29, 

оф. 601
м. Миколаїв, вул. Чигрина 29, 

оф. 601 Банківський рахунок відсутній   

Арбузинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
39925008

Миколаївська обл., 
Арбузинський район,                 с. 
Садове, вул. Вчительська, буд.56

Миколаївська обл., Арбузинський 
район,  с. Садове, вул. 
Вчительська, буд.56

Банківський рахунок відсутній   

Баштанська районна партійна 
організація  Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
37893802

Миколаївська обл., Баштанський 
район, місто Баштанка вул 

Грушева будинок 41

Миколаївська обл., Баштанський 
район, місто Баштанка вул 

Грушева будинок 41
Банківський рахунок відсутній   

Березаська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
38551878

Миколаївська обл. Березанський 
район, село Данилівка,  вул.. 

Кірова, буд.26

Миколаївська обл.., Березанський 
район, село Данилівка,  вул.. 

Кірова, буд.26
Банківський рахунок відсутній   

Братська районна партійна організація 
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»
39972193

Миколаївська область, 
Братський район, смт. Братське, 

вул.  Кушнікова, буд. 43

Миколаївська область, Братський 
район, смт. Братське, вул.  

Кушнікова, буд. 43
Банківський рахунок відсутній   

Вознесенська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
37386424

Миколаївська обл.. М. 
Вознесенськ, вул. Жовтневої 

революції, будинок 160

Миколаївська обл.. М. 
Вознесенськ, вул. Жовтневої 

революції, будинок 160_
Банківський рахунок відсутній   

Вознесенська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
36434293

Миколаївська обл.. М. 
Вознесенськ, вул. Леніна 24, 

кв.15

Миколаївська обл.. М. 
Вознесенськ, вул. Леніна 24, кв..15 Банківський рахунок відсутній   

Врадіївська районна партійна 
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»
39591141

Миколаїська Область, 
Врадіївський Район, смт. 

Врадіївка, вул. Торгова 91

Миколаїська Область, 
Врадіївський Район, смт. 

Врадіївка, вул. Торгова 91
Банківський рахунок відсутній   

Врадіївська селищна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
39968874

Миколаїська Область, 
Врадіївський Район, смт. 

Врадіївка, вул. Торгова 91

Миколаїська Область, 
Врадіївський Район, смт. 

Врадіївка, вул. Торгова 91
Банківський рахунок відсутній   

Миколаївська міська організація  
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»   
37206331 м. Миколаїв, вул. Чигрина 29в, 

оф. 601
м. Миколаїв, вул. Чигрина 29в, оф. 

601 Банківський рахунок відсутній   

Первомайська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання "Свобода" 
39887015

Миколаївська обл., місто 
Первомайськ, вул. 

Достоєвського, буд. 8, кв. 74

Миколаївська обл., місто 
Первомайськ, вул. Достоєвського, 

буд. 8, кв. 74
Банківський рахунок відсутній   



Первомайська районна партійна 
організація  Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
39887033

Миколаївська обл., місто 
Первомайськ,

вул. Дежнєва 16-а

Миколаївська обл., місто 
Первомайськ,

вул. Дежнєва 16-а
Банківський рахунок відсутній   

Снігурівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
35451632

Миколаївська обл.,  м. 
Снігурівка, вул. Суворова, 106, 

кв.9

Миколаївська обл.,  м. Снігурівка, 
вул. Суворова, 106, кв.9 Банківський рахунок відсутній   

Южноукраїнська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
39950390

Миколаївська обл., м. 
Южноукраїнськ, 

вул. Дружби Народів, 28, кв. 34

Миколаївська обл., м. 
Южноукраїнськ, 

вул. Дружби Народів, 28, кв. 34
Банківський рахунок відсутній   

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА"
25830926

Одеська обл., Овідіопольський 
район, селище міського типу 
Великодолинське, ВУЛИЦЯ 
ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 18

Одеська обл., Овідіопольський 
район, селище міського типу 
Великодолинське, ВУЛИЦЯ 
ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 18

Акціонерний банк "Південний",                    
МФО 328209 р/р 

UA503282090000026002010041243(98
0)       

ОДЕСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА"
26601553 Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ЧУБАЇВСЬКА, будинок 15-ж
Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ЧУБАЇВСЬКА, будинок 15-ж банківський рахунок відсутній

АНАНЬЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА" 
37060924

Одеська обл., Ананьївський район,                                                                                                                                             
місто Ананьїв, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 6

Одеська обл., Ананьївський район,                                                                                                                                             
місто Ананьїв, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 6

банківський рахунок відсутній

АНАНЬЇВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
34108863

Одеська обл., Ананьївський район,                                                                                                                                             
місто Ананьїв, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 6

Одеська обл., Ананьївський район,                                                                                                                                             
місто Ананьїв, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 6

банківський рахунок відсутній

БАЛТСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36643008 Одеська обл., місто Балта, ВУЛИЦЯ 

КІРОВА, будинок 40, квартира 3
Одеська обл., місто Балта, ВУЛИЦЯ 

КІРОВА, будинок 40, квартира 3 банківський рахунок відсутній

ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
40009302

Одеська обл., місто Ізмаїл, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 2, 

квартира 229

Одеська обл., місто Ізмаїл, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 2, 

квартира 229
банківський рахунок відсутній



ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
38089111

Одеська обл., місто Ізмаїл, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 2, 

квартира 230

Одеська обл., місто Ізмаїл, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 2, 

квартира 230
банківський рахунок відсутній

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА"
36369869

Одеська обл., місто Іллічівськ, 
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 30, 

квартира 17

Одеська обл., місто Іллічівськ, 
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 30, 

квартира 17
банківський рахунок відсутній

КОДИМСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
38522119

Одеська обл., Кодимський район, 
місто Кодима, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 

будинок 35

Одеська обл., Кодимський район, 
місто Кодима, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 

будинок 35
банківський рахунок відсутній

КРАСНООКНЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39702480
Одеська обл., Окнянський район, 

селище міського типу Окни, 
ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 72

Одеська обл., Окнянський район, 
селище міського типу Окни, ВУЛИЦЯ 

ГОРЬКОГО, будинок 72
банківський рахунок відсутній

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36057659
Одеська обл., Роздільнянський 

район, місто Роздільна, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 34-а, квартира 5

Одеська обл., Роздільнянський район, 
місто Роздільна, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 

будинок 34-а, квартира 5
банківський рахунок відсутній

ТАТАРБУНАРСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38012337
Одеська обл., Татарбунарський 

район, місто Татарбунари, ВУЛИЦЯ 
КОТОВСЬКОГО, будинок 43

Одеська обл., Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, ВУЛИЦЯ 
КОТОВСЬКОГО, будинок 43

банківський рахунок відсутній

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36718392

Одеська обл., місто Теплодар, 
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 

8, квартира 77

Одеська обл., місто Теплодар, 
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 8, 

квартира 77
банківський рахунок відсутній

ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
39783270

Одеська обл., місто Южне, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 16, 

квартира 42

Одеська обл., місто Южне, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 16, 

квартира 42
банківський рахунок відсутній

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ  ВО "СВОБОДА" 25943855 Волинська область, місто Луцьк,

вулиця Романюка, 1
Волинська область, місто Луцьк,

вулиця Романюка, 1

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль 
МФО 380805  ЄДРПОУ 25943855  р/р 

UA743808050000000026008234296 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 
МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВО 
"СВОБОДА"

33308944

44700, 
Волинська обл., 

м  Володимир-Волинський, 
вул.Князя Олега, 63А

44700, 
Волинська обл., 

м  Володимир-Волинський, 
вул.Ковельська, 10

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA053034400000026008055520586



ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА""

34261651

44750, Волинська обл., 
Володимир-Волинський район, 

с. Льотниче, вул. ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ, буд.146

44750, Волинська обл., Володимир-
Волинський район, 

с. Льотниче, вул. ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ, буд.146

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA813034400000026004055522458

ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ ВО "СВОБОДА"
36315310

45700,
 Волинська обл.,

 м. Горохів, вул.Козацька, 68 

45700,
 Волинська обл.,

 м. Горохів, вул.Козацька, 68 
Банківський рахунок відсутній

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
33959377

45700,
 Волинська обл.,

 м. Горохів, вул.Козацька, 68 

45700,
 Волинська обл.,

 м. Горохів, вул.Козацька, 68 

ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA583034400000026002055523910

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
37040075

45300, Волинська обл., 
Іваничівський район, смт. 

Іваничі, вул.ГРУШЕВСЬКОГО, 
будинок 41, кв 14

45300, 
Волинська обл., Іваничівський р-н, 
смт. Іваничі, вул. Незалежності 14

ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 р/р 

UA043034400000026007060728374

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ " СВОБОДА"
33931765

44543, Волинська обл.,  Камінь-
Каширський р-н, 

село Сошичне

44543, Волинська обл.,  Камінь-
Каширський р-н, 

село Сошичне

  ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA983034400000026007055517976 
UA193034400000026008055518394

КІВЕРЦІВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ВО»СВОБОДА»
35600052

45200,
 Волинська обл., Ківерцівський р-

н
 м. Ківерці, вул.Лермонтова, 31 

А 

45200,
 Волинська обл., Ківерцівський р-н
 м. Ківерці, вул.Лермонтова, 31 А

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA683034400000026006055519908

КІВЕРЦІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
35600068

45200, 
Волинська обл., Ківерцівський р-

н, м. Ківерці, вул. КОВПАКА, 
буд. 2, корпус В, кв. 53

45200, 
Волинська обл., Ківерцівський р-н, 
м. Ківерці, вул. КОВПАКА, буд. 2, 

корпус В, кв. 53

ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA613034400000026001060514346

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
21735987

45000, Волинська обл., місто 
Ковель, 

б-р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 
28

45000, Волинська обл., місто 
Ковель, 

б-р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 28

ПАТ «Державний ощадний банк 
України» МФО 303398 ЄДРПОУ 

09303328 р/р 260063013551



КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
33791710

45000, Волинська обл., місто 
Ковель, 

б-р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 
28

45000, Волинська обл., місто 
Ковель, 

б-р ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 28
Банківський рахунок відсутній

ЛОКАЧИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36420542

45508, 
Волинська обл., Локачинський р-
н, с.Крухиничі, вул.ЛУЦЬКА, 93

45508, 
Волинська обл., Локачинський р-н, 

с.Крухиничі, вул.ЛУЦЬКА, 93

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA943034400000002600005518284

ЛУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА"
25083754 43016, Волинська обл., місто 

Луцьк, вул. РОМАНЮКА,  1
43025, Волинська обл., місто 
Луцьк, вул. РОМАНЮКА, 1

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA203034400000026003055512629

ЛУЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

"СВОБОДА"
36716898 43016, Волинська обл., місто 

Луцьк, вул. РОМАНЮКА,  1
43025, Волинська обл., місто 
Луцьк, вул. РОМАНЮКА, 1

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA963034400000026009055510766

ЛЮБЕШІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
35547036

44213, Волинська обл., 
Любешівський район, село 

Зарудчі, вулиця Молодіжна, 14 

44213, Волинська обл., 
Любешівський район, село 

Зарудчі, вулиця Молодіжна, 14

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA953034400000026002055510440

ЛЮБОМЛЬСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВО"СВОБОДА"
37522013

44300, Волинська обл., 
Любомльський р-н, місто 

Любомль, вул. Гоголя, 27 А

44300, Волинська обл., 
Любомльський р-н, місто 

Любомль, 
вул  1 Травня  18

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA493034400000026007055515075
ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВО"СВОБОДА"
36710058

44323, Волинська обл., 
Любомльський район, 

с.Масловець, вул. Слави,9

44323, Волинська обл., 
Любомльський район, 

с.Масловець, вул. Слави,9

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA403034400000026003055520417

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
33791820

44661,
 Волинська обл., Маневицький р-

н, смт. Колки, вулиця 
Грушевського, 49 б

44661,
 Волинська обл., Маневицький р-н, 
смт. Колки, вулиця Грушевського, 

49 б

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA473034400000026007055520446

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
35229362

45400,
 Волинська обл.,

 м. Нововолинськ  пр.-т 
ДРУЖБИ, 25

45400,
 Волинська обл.,

 м. Нововолинськ  пр.-т ДРУЖБИ, 
25

Банківський рахунок відсутній



РАТНІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
33791878

44100, Волинська обл., 
Ратнівський р-н, смт. Ратне, 
вулиця КВІТНЕВА, буд. 46

44100, Волинська обл., 
Ратнівський р-н, смт. Ратне, 
вулиця КВІТНЕВА, буд. 46

ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA443034400000026004055526034

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО "СВОБОДА" 34123221

45100, Волинська обл., 
Рожищенський р-н, м. Рожище, 

вул. ДРАГОМАНОВА, 21

45100, Волинська обл., 
Рожищенський р-н, м. Рожище, 

вул. ДРАГОМАНОВА, 21
Банківський рахунок відсутній

РОЖИЩЕНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
33845776

45150, Волинська обл., 
Рожищенський р-н, село 

Копачівка, вулиця Садова, 12

45150, Волинська обл., 
Рожищенський р-н, село 

Копачівка, вулиця Садова, 12
Банківський рахунок відсутній

СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36717121

44400,  Старовижівський р-н, 
смт. Стара Вижівка, ВУЛИЦЯ 
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 

36

44400,  Старовижівський р-н, смт. 
Стара Вижівка, ВУЛИЦЯ 

ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 36

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075  

UA593034400000026007055513925

ТУРІЙСЬКА ПЕРВИННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
37107532

44800, Волинська обл., 
Турійський район, смт. Турійськ, 

вул. Щорса, 3/5

44800, Волинська обл., Турійський 
район, смт. Турійськ, вул. Щорса, 

3/5
Банківський рахунок відсутній

ТУРІЙСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
25816228

44800, Волинська обл., 
Турійський р-н, смт. Турійськ, 

вул.ФРАНКА, буд. 13

44800, Волинська обл., Турійський 
р-н, смт. Турійськ, вул.ФРАНКА, 

буд. 13

 ПАТ «Приватбанк» МФО 303440 
ЄДРПОУ 37040075 

UA773034400000026006055517030

ШАЦЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36081917

44000, Волинська обл., Шацький 
р-н, смт. Шацьк, вул. Польова, 

18

44000, Волинська обл., Шацький р-
н, смт. Шацьк, вул. Польова, 18 Банківський рахунок відсутній

Закарпатська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» 
34022740 м. Ужгород, вул. Л.Толстого 6 м. Ужгород, вул. Л.Толстого 6

АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 
320478,                                                                            

ЄДРПОУ 34022740   рахунок 
UA153204780000026006924422414  

Берегівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36846704 м. Берегово, вул. Стефаника, 51 м. Берегово, вул. Стефаника, 51 Банківський рахунок відсутній

Берегівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36846725

місто Берегове, вул.
МУЖІЇВСЬКА,

буд. 35, кв. 1

місто Берегове, вул.
МУЖІЇВСЬКА,

буд. 35, кв. 1
Банківський рахунок відсутній



Великоберезнянська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36917099

Великоберезнянський район, 
смт. Великий
Березний, вул.

Пушкіна, буд. 19

Великоберезнянський район, смт. 
Великий

Березний, вул.
Пушкіна, буд. 19

Банківський рахунок відсутній

Виноградівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
37290732 Виноградівський р- н, м. 

Виноградів, вул.Королівська, 7
Виноградівський р- н, м. 

Виноградів, вул.Королівська, 7 Банківський рахунок відсутній

Виноградівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання
«Свобода»

36784245 Виноградівський р-н,   м. 
Виноградів, вул.Королівська, 5

Виноградівський р-н,   м. 
Виноградів, вул.Королівська, 5 Банківський рахунок відсутній

Воловецька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
36358160 Воловецький р-н, смт. Воловець, 

вул. Фабрична 15/18
Воловецький р-н, смт. Воловець, 

вул. Фабрична 15/18 Банківський рахунок відсутній

Іршавська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36990451 Іршаський район, с. Чорний 

потік, 38
Іршаський район, с. Чорний потік, 

38 Банківський рахунок відсутній

Мукачівська районна політична 
організація Всеукраїнського 

об’єднання
«Свобода»

36732375
Мукачівський р-н, с. 

Страбичово, вул. Драгоманова, 
24

Мукачівський р-н, с. Страбичово, 
вул. Драгоманова, 24 Банківський рахунок відсутній

Перечинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36447386 м. Перечин, пл. Народна, 19/35 м. Перечин, пл. Народна, 19/35 Банківський рахунок відсутній

Політична партія Мукачівська міська 
партійна організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36908676 м. Мукачево, вул.Росвигівська, 

18/96
м. Мукачево, вул.Росвигівська, 

18/96 Банківський рахунок відсутній

Політична партія Чопська міська 
партійна організація Всеукраїнського 

Об'єднання «Свобода»
40006715

89502, Закарпатська обл., місто 
Чоп, ПРОВУЛОК 

ПРИКОРДОННИЙ,
буд. 7, кв. 33

89502, Закарпатська обл., місто 
Чоп, ПРОВУЛОК 

ПРИКОРДОННИЙ,
буд. 7, кв. 33

Банківський рахунок відсутній

Рахівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
37020169 м. Рахів, вул. Вербник, 92 "А" м. Рахів, вул. Вербник, 92 "А" Банківський рахунок відсутній



Свалявська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
38330524

Свалявський район, село 
Неліпино, ВУЛ.ГОЛОВНА,

будинок 221

Свалявський район, село 
Неліпино, ВУЛ.ГОЛОВНА,

будинок 221
Банківський рахунок відсутній

Тячівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36989980 Тячівський р-н, м. Тячів, вул. 

Вайди, 11/61
Тячівський р-н, м. Тячів, вул. 

Вайди, 11/61 Банківський рахунок відсутній

Ужгородська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
37231415 м. Ужгород, вул. Л.Толстого 6 м. Ужгород, вул. Л.Толстого 6 Банківський рахунок відсутній

Ужгородська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання
«Свобода»

36908388 Ужгородська р-н, с. Оріховиця, 
вул. Оріхова, 36

Ужгородська р-н, с. Оріховиця, 
вул. Оріхова, 36 Банківський рахунок відсутній

Хустська міська партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
37255186 м. Хуст, вул. Пачовського, 14 м. Хуст, вул. Пачовського, 14 Банківський рахунок відсутній

Хустська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання

«Свобода»
37036425 Хустський район, село Боронява, 

вул.Центральна , будинок 122
Хустський район, село Боронява, 

вул.Центральна , будинок 122 Банківський рахунок відсутній

Львівська обласна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
25561538 м. Львів, вул. Чайковського, 

буд. 17
м. Львів, вул. Чайковського, 

буд. 17

  ПАТ "Банк "Український 
капітал", МФО 320371,  р/р 

UA043203710000000260091804500

Бориславська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода» 
33964119

82300, Львівська обл. м. 
Борислав, вул. А. Міцкевича, 

будинок, 37 кв. 1

82300, Львівська обл.  м. Борислав, 
вул. А. Міцкевича, будинок, 37 кв. 

1
банківський рахунок відсутній

Бродівська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
39986055

80600, Львівська обл. 
Бродівський р-н., м.Броди, вул. 

Л.Українки, 55

80600, Львівська обл. Бродівський 
р-н., м.Броди, вул. Л.Українки, 55 банківський рахунок відсутній

Бродівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
25249769

80600, Львівська обл. 
Бродівський р-н., м.Броди, вул. 

Л.Українки, 55

80600, Львівська обл. Бродівський 
р-н., м.Броди, вул. Л.Українки, 55

ПАТ «Приватбанк»                            
ЄДРПОУ 14360570                                              

МФО 325321 
№UA1832532100000260090537445

57



Буська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36741552 80500, Львівська обл., Буський р-

н, м.Буськ, вул. Львівська, 4
80500, Львівська обл., Буський р-н, 

м.Буськ, вул. Львівська, 4 банківський рахунок відсутній

Буська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36741491 80500, Львівська обл., Буський р-

н, м.Буськ, вул. Львівська, 4
80500, Львівська обл., Буський р-н, 

м.Буськ, вул. Львівська, 4 банківський рахунок відсутній

Винниківська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
34943588

79495, Львівська обл.,  м. Львів, 
м. Винники вул. Івана Франка, 

будинок, 74

79495, Львівська обл.,  м. Львів, м. 
Винники вул. Івана Франка,  

будинок, 74
банківський рахунок відсутній

Городоцька міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36769358 81500, Львівська область, м. 

Городок, вул. Паркова, 1
81500, Львівська область, м. 

Городок, вул. Паркова, 1 банківський рахунок відсутній

Городоцька районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
35176096 81500, Львівська область, м. 

Городок, вул. Паркова, 1
81500, Львівська область, м. 

Городок, вул. Паркова, 1 банківський рахунок відсутній

Дрогобицька  районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37257318 82100, Львівська обл., м. 

Дрогобич, вул. І.Франка, 1/14
82100, Львівська обл., м. 

Дрогобич, вул. І.Франка, 1/14 банківський рахунок відсутній

Дрогобицька міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
34005902 82100, Львівська обл., м. 

Дрогобич, вул. І.Франкка, 1/14
82100, Львівська обл., м. 

Дрогобич, вул. І.Франка, 1/14 банківський рахунок відсутній

Дублянська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода» Жовківського району 
Львівської області

35657161
80381, Жовківський район, 
м. Дубляни, вул. Шевченка, 

29/131

80381, Жовківський район, 
м. Дубляни, вул. Шевченка, 29/131 банківський рахунок відсутній

Жидачівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
37059856 81700, Львівська обл., м. 

Жидачів, вул. Дерев’янка, 20а,
81700, Львівська обл., м. Жидачів, 

вул. Дерев’янка, 20а, банківський рахунок відсутній

Жидачівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37059835 81700, Львівська обл., м. 

Жидачів, вул. Дерев’янка, 20
81700, Львівська обл., м. Жидачів, 

вул. Дерев’янка, 20

ПАТ КБ «Приватбанк»                                                     
МФО 325321  № 

UA043253210000026005053726030

Жовківська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
36761940

80300, Жовківський район, 
м. Жовква, вул. Д. Галицького, 

29

80300, Жовківський район, 
м. Жовква, вул. Д. Галицького, 29 банківський рахунок відсутній



Жовківська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
35344094 80380, Жовківський р-н, 

с. Гряда, вул. Шевченка, 20
80380, Жовківський р-

н,с. Гряда,вул.Шевченка, 20

ПАТ КБ «Приватбанк»                                                     
МФО 325321 № 

UA233253210000026000053701511

Золочівська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37301555

80700, Львівська обл., 
Золочівський р-н., м. Золочів, 

вул. Шашкевича, 24

80700, Львівська обл., 
Золочівський р-н., м. Золочів, вул. 

Шашкевича, 24
банківський рахунок відсутній

Золочівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33278554

80700, Львівська обл., 
Золочівський р-н., м. Золочів, 

вул. Шашкевича, 24

80700, Львівська обл., 
Золочівський р-н., м.Золочів, вул. 

Шашкевича, 24
банківський рахунок відсутній

Кам’янка-Бузька міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36767256

80400, Львівська обл, Кам’янка-
Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Шевченка,1

80400, Львівська обл, Кам’янка-
Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Шевченка, 1
банківський рахунок відсутній

Кам’янка-Бузька районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36767277

80400, Львівська обл, Кам’янка-
Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Шевченка, 1

80400, Львівська обл, Кам’янка-
Бузький р-н, м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Шевченка, 1
банківський рахунок відсутній

Комарнівська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36769342

81562, Львівська обл., 
Городоцький район, м. Комарно, 

вул. Молодіжна, 57

81562, Львівська обл., 
Городоцький район, м. Комарно, 

вул. Молодіжна, 57
банківський рахунок відсутній

Львівська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
23884355 79000, м. Львів, вул. 

Чайковського, буд. 17
79000, м. Львів, вул. 

Чайковського, буд. 17

 ПАТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ"  ЄДРПОУ 320371,    

р/р 
UA053203710000000260051936900

Миколаївська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
37288718

81600, Львівська обл., м. 
Миколаїв, вулиця Південна, 

будинок 16

81600, Львівська обл., м. 
Миколаїв, вулиця Південна, 

будинок 16

ПАТ КБ «Приватбанк»                   
МФО 325321  № 

UA163253210000026008053720862 

Миколаївська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33909876

81600, Львівська обл., м. 
Миколаїв, вулиця Південна, 

будинок 16

81600, Львівська обл., м. 
Миколаїв, вулиця Південна, 

будинок 16

ПАТ КБ «Приватбанк»    МФО 
325321 № 

UA873253210000026001053717106



Моршинська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
34725146 82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16
82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16 банківський рахунок відсутній

Мостиська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37136055

81300, Львівська обл., 
Мостиський р-н., м. Мостиська, 

вул. Грушевського, 18

81300, Львівська обл., Мостиський 
р-н., м. Мостиська, вул. 

Грушевського, 18
банківський рахунок відсутній

Мостиська районна партійна  
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
37130687

81300, Львівська обл., 
Мостиський р-н., м. Мостиська, 

вул. Грушевського, 18

81300, Львівська обл., Мостиський 
р-н., м. Мостиська, вул. 

Грушевського, 18
банківський рахунок відсутній

Новороздільська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
32888117

81652, Львівська обл., м. Новий 
Розділ, вул. Чорновола, буд. 16а/ 

35

81652, Львівська обл., м. Новий 
Розділ, вул. Чорновола, буд. 16а/ 

35
банківський рахунок відсутній

Перемишлянська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36848125

81234, Львівська обл., 
Перемишлянський район, село 

Дунаїв

81234, Львівська обл., 
Перемишлянський район, село 

Дунаїв
банківський рахунок відсутній

Пустомитівська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37278474

81141, Львівська обл., 
Пустомитівський район, село 

Верхня Білка, будинок 44

81141, Львівська обл., 
Пустомитівський район, село 

Верхня Білка, будинок 44
банківський рахунок відсутній

Пустомитівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37248633

81141, Львівська обл., 
Пустомитівський район, село 

Верхня Білка, будинок 44

81141, Львівська обл., 
Пустомитівський район, село 

Верхня Білка, будинок 44
банківський рахунок відсутній

Рава-Руська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36761909

80316, Жовківський район, 
м. Рава-Руська, вул. Львівська, 

12/1

80316, Жовківський район, м. Рава-
Руська, вул. Львівська, 12/1 банківський рахунок відсутній

Радехівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
36736888

80200, Львівська обл., 
Радехівський район, м. Радехів, 

вул. Федьковича, будинок 4

80200, Львівська обл., 
Радехівський район, м. Радехів, 

вул. Федьковича, будинок 4
банківський рахунок відсутній

Радехівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
34921538

80261, Львівська обл., 
Радехівський район, смт. 

Лопатин, вул. Садова, буд. 14

80261, Львівська обл., 
Радехівський район, смт. Лопатин, 

вул. Садова, буд. 14
банківський рахунок відсутній



Самбірська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
23972786 81400, Львівська обл. м. Самбір, 

пл. Ринок, 26
81400, Львівська обл. м. Самбір, 

пл. Ринок, 26 банківський рахунок відсутній

Самбірська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33865148 81400, Львівська обл. м. Самбір, 

пл. Ринок, 26
81400, Львівська обл. м. Самбір, 

пл. Ринок, 26

ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 
325321  № 

UA253253210000026008053801792

Сколівська міська партійна  
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
39963401

82600, Сколівський район, 
Львівської обл.м. Сколе , вул. 

Стрийська 21а/27

82600, Сколівський район, 
Львівської обл.м. Сколе , вул. 

Стрийська 21а/27
банківський рахунок відсутній

Сколівська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 
«Свобода» Львівської області

36766865 82600, Львівської обл., м. Сколе, 
вул. Стуса 12

82600, Львівської обл., м. Сколе, 
вул. Стуса 12

ПАТ  «Ощадбанк» МФО 300465  
ЄДРПОУ 00032129   р/р 

UA553257960000026001300453260       

Сокальська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36984170 Львівська обл., м. Сокаль, вул. 

Шашкевича, 18
Львівська обл., м. Сокаль, вул. 

Шашкевича, 18 банківський рахунок відсутній

Сокальська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
34105417 80000, Львівська обл., м.Сокаль, 

вул. Шашкевича, 18
Львівська обл., м. Сокаль, вул. 

Шашкевича, 18

АТ "Ощадбанк"                                     
МФО 325796    № 

UA523257960000026003300617855                   

Старосамбірська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33963708

82000, Львівської обл., м. 
Старий Самбір,  Д. Галицького, 

132

82000, Львівської обл., м. Старий 
Самбір,  Д. Галицького, 132 банківський рахунок відсутній

Стебницька міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39950144

82172, Львівська обл., місто 
Дрогобич, місто Стебник, вул. 

Володимира Великого, будинок, 
6 кв  53

82172, Львівська обл., місто 
Дрогобич, місто Стебник, вул. 

Володимира Великого, будинок, 6 
кв  53

банківський рахунок відсутній

Стрийська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
37135994 82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16
82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16 банківський рахунок відсутній

Стрийська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
34263439 82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16
82400, Львівська обл., місто 

Стрий, вул. Поштова, 16 банківський рахунок відсутній

Судововишнянська первинна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
37136081 81340, м. Судова Вишня, площа 

І. Франка, 15/2
81340, м. Судова Вишня, площа І. 

Франка, 15/2 банківський рахунок відсутній



Трускавецька  міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33647408

82200, Львівська обл. м. 
Трускавець, вул. В.Івасюка, буд., 

15 кв. 65

82200, Львівська обл. м. 
Трускавець, вул. В.Івасюка, буд., 

15 кв. 65

ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 
325321 № 

UA863253210000026003053719287 

Турківська районна організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
36787707

82500, Львівська обл., 
Турківський р-н., Майдан 

Шевченка, 1

82500, Львівська обл., Турківський 
р-н., Майдан Шевченка, 1

ПАТ «Приватбанк» ЄДРПОУ 
14360570                                              

МФО 325321 р/р 
UA373253210000026007053720227

Ходорівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

Об’єднання «Свобода»
37059861

81750, Львівська обл., 
Жидачівський р-н,  м. Ходорів 

вул. Грушевського, 54 кв,7

81750, Львівська обл., 
Жидачівський р-н, м. Ходорів вул. 

Грушевського, 54 кв,7
банківський рахунок відсутній

Червоноградська міська організація 
Всеукраїнського Об’єднання 

«Свобода»
33963980 80100, Львівська обл., м. 

Червоноград, вул., Івасюка, 14
80100, Львівська обл., м. 

Червоноград, вул., Івасюка, 14/4
ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268, 
UA61325680000026007073101005

Запорізька обласна організація 
Всеукраїнського  об’єднання 
«Свобода» Запорізької області

36320650 Запорізька обл.,  місто 
Запоріжжя, Провулок 
Якутський, будинок 5

Запорізька обл.,  місто 
Запоріжжя, Провулок 
Якутський, будинок 5

Банківський рахунок 
відсутній

Запорізька міська
організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»
Запорізької області

34790351 Запорізька обл. місто 
Запоріжжя,
вул. Новокузнецька, буд. 3, 
кв. 1

Запорізька обл. місто 
Запоріжжя,
вул. Новокузнецька, буд. 3, кв. 
1

Банківський рахунок відсутній



Мелітопольська
міська партійна
організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

36968976 72319,Запорізька
область,
м.Мелітополь,
вул. Гетьманська, буд. 208
квартира 2

72319,Запорізька
область,
м.Мелітополь,
вул. Гетьманська, буд. 208
квартира 2

Банківський рахунок відсутній

Оріхівська міська
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

36238378 Запорізька обл., Оріхівський 
район, м. Оріхів,
вул. Ленінградських 
курсантів, буд. 69, кв. 3

Запорізька обл., Оріхівський 
район, м. Оріхів,
вул. Ленінградських курсантів, 
буд. 69, кв. 3

Банківський рахунок відсутній

Енергодарська міська
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

37122173 71504, Запорізька
обл., м. Енергодар,
вул. Козацька,
будинок 17/А,
корпус 2, квартира 3

71504, Запорізька
обл., м. Енергодар,
вул. Козацька,
будинок 17/А,
корпус 2, квартира 3

Банківський рахунок відсутній

Бердянська міська організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

37218022 71100, Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. Шевченка, 
буд. 10, офіс 58.

71100, Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. Шевченка, 
буд. 10, офіс 58.

Банківський рахунок відсутній

Мелітопольська
районна партійна
організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

36238289 Запорізька обл., 
Мелітопольський район, село
Семенівка, вул. М'якотіна, 
будинок 97

Запорізька обл., 
Мелітопольський район, село
Семенівка, вул. М'якотіна, 
будинок 97

Банківський рахунок відсутній



Чернігівська районна
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

37059018 71202, Запорізька
обл., Чернігівський
район, селище міського типу 
Чернігівка,
вул, Набережна, буд. 95

71202, Запорізька
обл., Чернігівський
район, селище міського типу 
Чернігівка,
вул, Набережна,
буд. 95

Банківський рахунок відсутній

Великобілозерська
районна партійна
організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

38065174 71400, Запорізька обл.,
Великобілозерський
район, село Велика
Білозерка(частина 1
села), вулиця
Яблунева, будинок 2А

71400, Запорізька обл.,
Великобілозерський
район, село Велика
Білозерка(частина 1
села), вулиця
Яблунева, будинок 2А

Банківський рахунок відсутній

Вільнянська районна
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

38508450 70002, Запорізька
обл., Вільнянський
район,місто
Вільнянськ,
вул. Бочарова,
будино 7,квартира 1

70002, Запорізька
обл., Вільнянський
район, місто
Вільнянськ,
вул. Бочарова,
будино 7, квартира 1

Банківський рахунок відсутній

Приморська районна
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

38888002 72102, Запорізька
обл., Приморський
район,місто
Приморськ,
вул. Куйбишева,
буд 47-А

72102, Запорізька
обл., Приморський
район, місто
Приморськ,
вул. Паркова,
буд 47-А

Банківський рахунок відсутній



Якимівська районна
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

39049572 72503, Запорізька
область, Якимівський район, 
селище міського типу 
Якимівка, вулиця
Щорса, будинок
136, квартира 2

72503, Запорізька
область, Якимівський
район, селище міського типу
Якимівка, вулиця
Широка, будинок
136, квартира 2

Банківський рахунок відсутній

Веселівська районна
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

39362447 72220, Запорізька
обл., Веселівський
район, село
Новоуспенівка,
вул. Широка,
будинок 18

72220, Запорізька
обл., Веселівський
район, село
Новоуспенівка,
вул. Широка,
будинок 18

Банківський рахунок відсутній

Бердянська районна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода»

37291123 71100, Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. Шевченка, 
буд. 10, офіс 58.

71100, Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. Шевченка, 
буд. 10, офіс 58.

Банківський рахунок відсутній

Пологівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єдання «Свобода»

38742364 70600, Запорізька обл., 
Пологівський район, місто 
Пологи, вул. Червона, буд. 
191

70600, Запорізька обл., 
Пологівський район, місто 
Пологи, вул. Червона, буд. 191

Банківський рахунок відсутній

Івано – Франківська обласна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

26055441 76006, Івано-Франківська 
обл., м.Івано-Франківськ, 
вул. Симоненка, 24а, кв. 19.

76000, м. Івано- Франківськ, 
вул. Василіянок, 62а, офіс 302

ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»
у м. Києві 
МФО - 380281  
Р/Р - 260030450601

Івано – Франківська міська 
партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

364998192 76018, м. Івано- Франківськ, 
с. Угорники, вул. 
Прикарпатська, 20, т. 713655

76018, м. Івано- Франківськ, с. 
Угорники, вул. Прикарпатська, 
20, т. 713655

АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО – 339500
Р/Р - 26002945735001



Болехівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

35799381 77202, Івано – Франківська 
обл., м. Болехів, вул. Данила 
Галицького, 130/32

 77202, Івано – Франківська 
обл., м. Болехів, 
вул. Данила Галицького, 130/32

Банківський рахунок відсутній

Бурштинська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

38816650 77111, Івано – Франківська 
обл., м. Бурштин, вул. Ольги 
Басараб, 2/44

77111, Івано – Франківська         
обл., м. Бурштин, вул. Ольги 
Басараб, 2/44

Банківський рахунок відсутній

Калуська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36894590 77303, Івано – Франківська 
обл., м. Калуш, вул. Січових 
Стрільців, 29/89

77303, Івано – Франківська 
обл., м. Калуш, вул. Січових 
Стрільців, 29/89

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26003052522910

Коломийська міська організація 
партії Всеукраїнського                             
об’єднання «Свобода»

33767761 78200, Івано – Франківська 
обл., м. Коломия, вул. І. 
Мазепи, 1.

78200, Івано – Франківська 
обл., м. Коломия, вул. І. 
Мазепи, 1.

Банківський рахунок відсутній

Яремчанська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

34158097 78500, Івано – Франківська 
обл., м. Яремче,
вул. Свободи,152, тел. 
0978087220

78500, Івано – Франківська 
обл., м. Яремче,
вул. Свободи,152, тел. 
0978087220

Банківський рахунок відсутній

Богородчанська районна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36914790 77701, Івано – Франківська 
обл., Богородчанський район, 
смт. Богородчани, 
вул. Шевченка, буд. 7, корпус 
8, кв. 7

 77701, Івано – Франківська 
обл., Богородчанський район, 
смт. Богородчани, 
вул. Шевченка, буд. 7, корпус 
8, кв. 7

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26009052525751

Верховинська районна організація 
політичної партії Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

35293506 78700, Івано – Франківська 
обл., Верховинський район, 
смт. Верховина, вул. 
Черемшини, 1

78700, Івано – Франківська 
обл., Верховинський район, 
смт. Верховина, вул. 
Черемшини, 1

АТ »ОЩАДБАНК»               
МФО - 336503 
Р/Р - 26000300006444



Галицька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36368964 77100, Івано – Франківська 
обл., Галицький район, м. 
Галич, вул. Коновальця, 4

77100, Івано – Франківська 
обл., Галицький район, м. 
Галич, вул. Коновальця, 4

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26008052527738

Галицька міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37126309 77100, Івано – Франківська 
обл., Галицький район, м. 
Галич, вул. Коновальця, 4

77100, Івано – Франківська 
обл., Галицький район, м. 
Галич, вул. Коновальця, 4

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26005052527292

Городенківська районна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36247801 78141, Івано – Франківська 
обл., Городенківський район, 
с.Стрільче, вул. Шевченка, 44

78141, Івано – Франківська 
обл., Городенківський район, 
с.Стрільче, вул. Шевченка, 44

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26007052520606

Городенківська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36879656 78100, Івано – Франківська 
обл., Городенківський 
район,м.Городенка, вул. 
Винниченка, 73

78100, Івано – Франківська 
обл., Городенківський 
район,м.Городенка, вул. 
Винниченка, 73

Банківський рахунок відсутній

Долинська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33715226 77503, Івано – Франківська 
обл., Долинський район, м. 
Долина, просп. Незалежності, 
12

77503, Івано – Франківська 
обл., Долинський район, м. 
Долина, просп. Незалежності, 
12

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26003052510676

Калуська районна організація 
політичної партії Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36381928 77357, Івано – Франківська 
обл., Калуський район, с. 
Грабівка, вул. Шевченка, 68а

77357, Івано – Франківська 
обл., Калуський район, с. 
Грабівка, вул. Шевченка, 68а

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26004052530332

Коломийська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33570194 78213, Івано – Франківськ 
аобл., Коломийський район, 
с. Воскресинці, вул. Лугова, 
63

78213, Івано – Франківськ 
аобл., Коломийський район, 
с. Воскресинці, вул. Лугова,   
63

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26004052530967

Косівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33909153 78635, Івано-Франківська 
обл., Косівський район, село 
Рожнів

78635, Івано – Франківськ обл., 
м.Косів, вул.Незалежності, 55

АТ »ОЩАДБАНК»           МФО 
- 336503 
Р/Р - 26006300016137



Косівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37209421 78635,Івано-Франківська 
обл., Косівський район,
м. Косів, вул. Дружби, 23

78635,Івано-Франківська обл., 
Косівський район,
м. Косів, вул. Дружби, 23

Банківський рахунок відсутній

Політична партія Надвірнянська 
районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

26055910
78405, Івано – Франківська 
обл., м. Надвірна,
вул. Коперніка, 24

78405,Івано-Франківська 
обл.,м.Надвірна
вул. Чорновола, 8/37

АТ »ОЩАДБАНК»            
МФО - 336503 
Р/Р - 26000300009742

Рогатинська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36359337 77000, Івано – Франківська 
обл., Рогатинський район, м. 
Рогатин, вул. Галицька, 52

77000, Івано – Франківська 
обл., Рогатинський район, м. 
Рогатин, вул. Галицька, 52

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26008052531003

Рожнятівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36315724 77662, Івано-Франківська 
обл., Рожнятівський район, с. 
Суходіл, вул. Л. Українки, 
буд. 114.

77662, Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський район., смт. 
Рожнятів, пл. Єдності 11.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26004052554415

Снятинська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33820023 78349, Івано – Франківська 
обл., Снятинський район, с. 
Видинів, вул. Середня, 31

78349, Івано – Франківська 
обл., Снятинський район, с. 
Видинів, вул. Середня, 31

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26009052530575

Снятинська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

37234133 78300, Івано – Франківська 
обл., м. Снятин, вул. 
Стефаника, 3/17

78300, Івано – Франківська 
обл., м. Снятин, вул. 
Стефаника, 3/17

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26000052535502

Тлумацька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

37077477 78000, Івано – Франківська 
обл., Тлумацький район, м. 
Тлумач, вул. Макуха, 15 

78000, Івано – Франківська 
обл., Тлумацький район, м. 
Тлумач, вул. Макуха, 15 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26008052526698

Тисменицька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36083799 77431, Івано – Франківська 
обл., Тисменицький район, с. 
Ганнусівка, вул. Замлинська, 
59

76000, м. Івано- Франківськ, 
вул. Василіянок, 62а, офіс 302

ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»
МФО - 380281  
Р/Р - 260002805501



Тисменицька міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37222196 77400, Івано – Франківська 
обл., Тисменицький район, м. 
Тисмениця, вул. Шевченка, 
87а

77400, Івано – Франківська 
обл., Тисменицький район, м. 
Тисмениця, вул. Шевченка, 87а

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО - 336677
Р/Р - 26004052523587

КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

25665516 02140, м.Київ, ВУЛ. 
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 
6-А, квартира 70

02140, м.Київ, ВУЛ. 
ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 
6-А, квартира 70

 Акціонерне товариство 
комерційний банк 
«ПриватБанк», р/р  
26004052617992.                                       

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА У М. 
КИЄВІ МІСЦЕВА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37414325 03028, м. Київ, вулиця 
Ломоносова 58-А, кв. 94 

03028, м. Київ, вулиця 
Ломоносова 58-А, кв. 94 

АТ КБ “Приватбанк”, МФО: 
300711, п/р: 
UA043007110000026002052627
713 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37258238 02140, м.Київ, вул. 
Вишняківська, 6-А, кв. 70 

02140, м.Київ, вул. 
Вишняківська, 6-А, кв. 70 

АТ КБ “Приватбанк”, МФО 
300711, п/р: 
UA473007110000026005052627
419

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА У 
М.КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38293650 02225,м Київ, вул Бальзака, 
будинок 8-В, квартира 109

02225,м Київ, вул Бальзака, 
будинок 8-В, квартира 109 

АТ “Приватбанк”, МФО 
300711, п/р: 
UA483007110000026009052624
258

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У 
М.КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

33783191 04214, м. Київ, Оболонський 
район, вулиця Героїв Дніпра, 
будинок 62, квартира 189 

04214, м. Київ, Оболонський 
район, вулиця Героїв Дніпра, 
будинок 62, квартира 189 

Банківський рахунок відсутній

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА У 
М.КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38005639 01024, м.Київ, ПРОВУЛОК 
К.ГОРДІЄНКА, будинок 3, 
квартира 75, 

01024, м.Київ, ПРОВУЛОК 
К.ГОРДІЄНКА, будинок 3, 
квартира 75, 

АТ “Приватбанк”, МФО: 
300711, п/р: 
UA133007110000026001052631
368



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА У 
МІСТІ КИЄВІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38090457 04073, м. Київ, пров. 
Подільський 5, кв. 2.

04073, м. Київ, пров. 
Подільський 5, кв. 2. 

АТ «ПРИВАТБАН К», МФО 
300711, п/р: 
UA213007110000026008052624
196

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
(ПП КООВО "СВОБОДА" )

36282647 09100, Київська обл., місто 
Біла Церква, ВУЛИЦЯ 
ЛЕВАНЕВСЬКОГ, будинок 
87-Г

09100, Київська обл., місто 
Біла Церква, ВУЛИЦЯ 
ЛЕВАНЕВСЬКОГ, будинок 
87-Г

ПАТ «УКРСОЦБАНК» Печер
ське відділення, МФО 300023,
                     
рахунок № 26002011700361                                                     
АТ "ТАСКОМБАНК",       
МФО 339500,                                              
п/р 26006180176001                                                                                                                                                                                   

ІВАНКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37197060 07200, Київська обл., 
Іванківський район, селище 
міського типу Іванків, вул. 
Заводська, будинок 40.

07200, Київська обл., 
Іванківський район, селище 
міського типу Іванків, вул. 
Заводська, будинок 40.

АТ "Райффайзен банк 
АВАЛЬ", МФО 380805, 
рахунок № 26005555291

ІРПІНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36382324 08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНА, будинок 1/6, 
квартира 9.

08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНА, будинок 1/6, 
квартира 9.

Банківський рахунок відсутній

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

35942611 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БІЛА ЦЕРКВА, 
ВУЛИЦЯ 
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 
87-Г, А/С 181.

09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БІЛА ЦЕРКВА, 
ВУЛИЦЯ 
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 
87-Г, А/С 181.

АТ «Райффайзен Банк 
АВАЛЬ», МФО 380805, 
рахунок № 2600898279

БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37122409 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БІЛА ЦЕРКВА, 
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, 
будинок 8-А, квартира 4.

09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БІЛА ЦЕРКВА, 
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, 
будинок 8-А, квартира 4.

Банківський рахунок відсутній



БАРИШІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36812193 07500, Київська обл., 
Баришівський район, 
селище міського типу 
Баришівка, ПРОВ. 
МИСЛИВСЬКИЙ , будинок 
18.

07500, Київська обл., 
Баришівський район, 
селище міського типу 
Баришівка, ПРОВ. 
МИСЛИВСЬКИЙ , будинок 18.

Банківський рахунок відсутній

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36461704 07540, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. 
ПЕРЕМОГИ, будинок 49

07540, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. 
ПЕРЕМОГИ, будинок 49

Банківський рахунок відсутній

БОГУСЛАВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36937005 09700, Київська обл., 
Богуславський район, місто 
Богуслав, ПРОВУЛОК 
ПУШКІНА, будинок 19.

09700, Київська обл., 
Богуславський район, місто 
Богуслав, ПРОВУЛОК 
ПУШКІНА, будинок 19.

Банківський рахунок відсутній

БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36937026 09713, Київська обл., 
Богуславський район, село 
Чайки, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 8

09713, Київська обл., 
Богуславський район, село 
Чайки, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 8

Банківський рахунок відсутній

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36230164 08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будино
к 99.

08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 
99.

Банківський рахунок відсутній

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37222395 08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ 
ГОЛОВАТОГО, будинок 15, 
квартира 3.

08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ 
ГОЛОВАТОГО, будинок 15, 
квартира 3.

Банківський рахунок відсутній



БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36577035 07800, Київська обл., 
Бородянський район, 
селище міського типу 
Бородянка, вул 
Центральна, будинок 351 А.

07800, Київська обл., 
Бородянський район, 
селище міського типу 
Бородянка, вул 
Центральна, будинок 351 А.

Банківський рахунок відсутній

БОЯРСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36964594 08154, Київська обл., КиєвоС
вятошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ 
ДЕЖНЬОВА, будинок 29.

08154, Київська обл., КиєвоСвя
тошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ 
ДЕЖНЬОВА, будинок 29.

Банківський рахунок відсутній

БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36107348 07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БРОВАРИ, вул. 
Олександра 
Білана, будинок 19, 
квартира 2.

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БРОВАРИ, вул. 
Олександра 
Білана, будинок 19, квартира 2.

Банківський рахунок відсутній

БРОВАРСЬКА ПАРТІЙНА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36706104 07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 22, офіс 
1.

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 22, офіс 1.

Банківський рахунок відсутній

БУЧАНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36170362 08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БУЧА, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСІВСЬКА, будинок 10Б
, квартира 15.

08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто БУЧА, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСІВСЬКА, будинок 10Б, 
квартира 15.

Банківський рахунок відсутній

ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37184156 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 74, 
квартира 10.

08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 
КОМАРОВА, будинок 74, 
квартира 10.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
МФО 321842, рахунок № 
26006053177496



ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36586605 08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 
СОНЯЧНА, будинок 1, 
квартира 148

08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ 
СОНЯЧНА, будинок 1, 
квартира 148

Банківський рахунок відсутній

ВИШНЕВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36577763 08133, Київська обл., КиєвоС
вятошинський район, 
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ 
СВЯТОЮРІЇВСЬКА, будинок 
30, квартира 76.

08133, Київська обл., КиєвоСвя
тошинський район, 
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ 
СВЯТОЮРІЇВСЬКА, будинок 
30, квартира 76.

Банківський рахунок відсутній

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37120637 09350, Київська обл., 
Володарський район, село 
Завадівка, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, 
будинок 74.

09350, Київська обл., 
Володарський район, село 
Завадівка, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, 
будинок 74.

Банківський рахунок відсутній

ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

35652205 07600, Київська обл., 
Згурівський район, селище 
міського типу Згурівка, 
ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, 
будинок 16.

07600, Київська обл., 
Згурівський район, селище 
міського типу Згурівка, 
ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, 
будинок 16.

Банківський рахунок відсутній

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37306899 09200, Київська обл., 
Кагарлицький район, місто 
Кагарлик, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, 
будинок 7, кімната 3.

09200, Київська обл., 
Кагарлицький район, місто 
Кагарлик, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, 
будинок 7, кімната 3.

Банківський рахунок відсутній

КАГАРЛИЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ПЕРВИННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36498451 09213, Київська обл., 
Кагарлицький район, село 
Воронівка, ПРОВУЛОК 
ДАЧНИЙ, будинок 6

09213, Київська обл., 
Кагарлицький район, село 
Воронівка, ПРОВУЛОК 
ДАЧНИЙ, будинок 6

Банківський рахунок відсутній



КИЄВОСВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38011155 08150, Київська обл., КиєвоС
вятошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ 
ІВАНА ФРАНКА, будинок 
121.

08150, Київська обл., КиєвоСвя
тошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ 
ІВАНА ФРАНКА, будинок 
121.

Банківський рахунок відсутній

МАКАРІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37051223 08004, Київська обл., 
Макарівський район, село 
Калинівка, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, будинок 45, 
квартира 7.

08004, Київська обл., 
Макарівський район, село 
Калинівка, ВУЛИЦЯ 
КИЇВСЬКА, будинок 45, 
квартира 7.

Банківський рахунок відсутній

МИРОНІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37113368 08800, Київська обл., 
Миронівський район, місто 
Миронівка, вул. 
Соборності, будинок 121, 
квартира 34.

08800, Київська обл., 
Миронівський район, місто 
Миронівка, вул. 
Соборності, будинок 121, 
квартира 34.

Банківський рахунок відсутній

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36287226 08841, Київська обл., 
Миронівський район, село 
Карапиші, ВУЛИЦЯ 
МАТРОСОВА , будинок 3.

08841, Київська обл., 
Миронівський район, село 
Карапиші, ВУЛИЦЯ 
МАТРОСОВА , будинок 3.

Банківський рахунок відсутній

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36890931 08702, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ 
БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будино
к 15.

08702, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ 
БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 
15.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 321842, рахунок № 
26001053172441

ОБУХІВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36890952  08720, Київська обл., 
Обухівський рн, місто 
Українка, ВУЛИЦЯ 
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 5, 
квартира 61

 08720, Київська обл., 
Обухівський рн, місто 
Українка, ВУЛИЦЯ 
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 5, 
квартира 61

Банківський рахунок відсутній



ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКА 
МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36870433 08400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬН
ИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 
БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будино
к 137.

08400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИ
ЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 
137.

Банківський рахунок відсутній

ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36870407 08400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬН
ИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 
БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будино
к 137.

08400, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИ
ЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 
137.

Банківський рахунок відсутній

ПОЛІСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36421258 07054, Київська обл., 
Поліський район, село 
Залишани, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 10.

07054, Київська обл., 
Поліський район, село 
Залишани, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 10.

Банківський рахунок відсутній

РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35486691 09230, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто РЖИЩІВ, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 
67.

09230, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто РЖИЩІВ, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 67.

Банківський рахунок відсутній

РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36500109 09622, Київська обл., 
Рокитнянський район, село 
Телешівка, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА, будинок 64.

09622, Київська обл., 
Рокитнянський район, село 
Телешівка, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА, будинок 64.

Банківський рахунок відсутній

СКВИРСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36912405 09000, Київська обл., 
Сквирський район, місто 
Сквира, вул. Соборності , 
будинок 8, квартира 22.

09000, Київська обл., 
Сквирський район, місто 
Сквира, вул. Соборності А, 
будинок 8, квартира 22.

Банківський рахунок відсутній



СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36359934 07101, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто СЛАВУТИЧ, 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ КВАРТАЛ, 
будинок 7, квартира 11.

07101, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто СЛАВУТИЧ, 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ КВАРТАЛ, 
будинок 7, квартира 11.

Банківський рахунок відсутній

СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36403459 09412, Київська обл., 
Ставищенський район, село 
Іванівка, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРІВСЬКИХ, будинок 5

09412, Київська обл., 
Ставищенський район, село 
Іванівка, ВУЛИЦЯ 
ПЕТРІВСЬКИХ, будинок 5

Банківський рахунок відсутній

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36178403 09500, Київська обл., 
Таращанський район, місто 
Тараща, ВУЛИЦЯ СТУСА, 
будинок 51.

09500, Київська обл., 
Таращанський район, місто 
Тараща, ВУЛИЦЯ СТУСА, 
будинок 51.

Банківський рахунок відсутній

ТАРАЩАНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36178377 09500, Київська обл., 
Таращанський район, місто 
Тараща, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ 
СТУСА, будинок 51.

09500, Київська обл., 
Таращанський район, місто 
Тараща, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ 
СТУСА, будинок 51.

Банківський рахунок відсутній

ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36787183 09812, Київська обл., 
Тетіївський район, село 
Кашперівка, ВУЛИЦЯ 
КАЛІНІНА, будинок 3.

09812, Київська обл., 
Тетіївський район, село 
Кашперівка, ВУЛИЦЯ 
КАЛІНІНА, будинок 3.

Банківський рахунок відсутній

УЗИНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37122414 09161, Київська обл., 
Білоцерківсьвул. Івана 
Котляревського, будинок 8, 
квартира 8.

09161, Київська обл., 
Білоцерківсьвул. Івана 
Котляревського, будинок 8, 
квартира 8.

Банківський рахунок відсутній

УКРАЇНКІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36890910 08720, Київська обл., 
Обухівський район, місто 
Українка, ВУЛИЦЯ 
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 5, 
квартира 61.

08720, Київська обл., 
Обухівський район, місто 
Українка, ВУЛИЦЯ 
ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 5, 
квартира 61.

Банківський рахунок відсутній

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36937157 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
будинок 37 А.

08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
будинок 37 А.

Банківський рахунок відсутній



ФАСТІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36937183 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
будинок 37А.

08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
місто ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
будинок 37А.

Банківський рахунок відсутній

ЯГОТИНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37135727 07700, Київська обл., 
Яготинський район, місто 
Яготин, ВУЛИЦЯ 
ПИРЯТИНСЬКА, будинок 8.

07700, Київська обл., 
Яготинський район, місто 
Яготин, ВУЛИЦЯ 
ПИРЯТИНСЬКА, будинок 8.

Банківський рахунок відсутній

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36098124 07700, Київська обл., 
Яготинський район, місто 
Яготин, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 
будинок 28.

07700, Київська обл., 
Яготинський район, місто 
Яготин, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 
будинок 28.

Банківський рахунок відсутній

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36954083 92600, Луганська обл., 
Сватівський район, місто 
Сватове, ПЛОЩА 50 
РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 
будинок 28А

92600, Луганська обл., 
Сватівський район, місто 
Сватове, ПЛОЩА 50 РІЧЧЯ 
ПЕРЕМОГИ, будинок 28А

ПАТ КБ Приватбанк» МФО 
351533, 
ЄДРПО 14360370, 
рах№ 26005052236965

БІЛОКУРАКИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39762549 92201, Луганська обл.,
Білокуракинський
район, селище міського типу
Білокуракине,
ВУЛИЦЯ МОСТОВА,
будинок 36

92201, Луганська обл.,
Білокуракинський
район, селище міського типу
Білокуракине,
ВУЛИЦЯ МОСТОВА,
будинок 36

Банківський рахунок відсутній

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36954078 93300, Луганська обл., 
Попаснянський район, місто
Попасна, вул.Миру,
будинок 112, квартира 20

93300, Луганська обл., 
Попаснянський район, місто
Попасна, вул.Миру,
будинок 112, квартира 20

Банківський рахунок відсутній



СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39593400 92701, Луганська обл.,
Старобільський район, місто
Старобільськ, 
вул.Г.Е.Лангемака,
будинок 157

92701, Луганська обл.,
Старобільський район, місто
Старобільськ, 
вул.Г.Е.Лангемака,
будинок 157

Банківський рахунок відсутній

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

33953574 29000, Хмельницька 
область, м.Хмельницький, 
вул.Соборна,16, кв.19

29000, Хмельницька область, 
м.Хмельницький, 
вул.Кам’янецька 2,оф.207

ХОУ АТ "Ощадбанк" МФО 
315784,поточний рахунок 
№26003300884471                   

Волочиська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36238980 31200, Хмельницька обл., 
Волочиський рн, м. 
Волочиськ, вул. Починка, 5/4, 
к. 48

31200, Хмельницька обл., 
Волочиський рн, м. 
Волочиськ, вул. Починка, 5/4, 
к. 48

Банківський рахунок відсутній

ВІНЬКОВЕЦЬКА ПЕРВИННА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБЄДНАННЯ "СВОБОДА"

33483091 32500, Хмельницька обл., 
Віньковецький район, село 
Дашківці, вул. Карла Маркса, 
буд. 25

32500, Хмельницька обл., 
Віньковецький район, село 
Дашківці, вул. Карла Маркса, 
буд. 25

Банківський рахунок відсутній

Деражнянська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36404473 32223, Хмельницька область, 
Деражнянський район, 
м.Деражня, вул.Миру 38

32223, Хмельницька область, 
Деражнянський район, 
м.Деражня, вул.Миру 38

Банківський рахунок відсутній

Структурне утворення політичної 
партії «Дунаєвецька районна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

38799054 32400, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район, 
м.Дунаївці, вул. Київська, буд 
18, кв. 55

32400, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район, 
м.Дунаївці, вул. Київська, буд 
18, кв. 55

Банківський рахунок відсутній

Ізяславська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37138859 30300, Хмельницька область, 
Ізяславський район, 
м.Ізяслав, вул. Озерна, буд. 2

30300, Хмельницька область, 
Ізяславський район, м. Ізяслав, 
вул. Озерна, буд. 2

Банківський рахунок відсутній



Ізяславська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36334899 30300, Хмельницька область, 
Ізяславський район, м. 
Ізяслав, вул. Шевченка БОС 
20, кв. 24

30300, Хмельницька область, 
Ізяславський район, м. Ізяслав, 
вул. Шевченка БОС 20, кв. 24

Банківський рахунок відсутній

Кам’янецьПодільська районна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

33930672 32300, Хмельницька область, 
м. Кам’янецьПодільський, 
проспект Грушевського, 46, 
кім. 711

32300, Хмельницька область, 
м. Кам’янецьПодільський, 
проспект Грушевського, 46, 
кім. 711

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
ЄДРПОУ 14360570, МФО 
315405
р/р 26002052319274

Кам’янецьПодільська міська 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

25803823 32300, Хмельницька область, 
м. Кам’янецьПодільський, 
проспект Грушевського, 46, 
кім. 711

32300, Хмельницька область, 
м. Кам’янецьПодільський, 
проспект Грушевського, 46, 
кім. 711

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
ЄДРПОУ 14360570, МФО 
315405
р/р 26005052312438

Красилівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36923668 31000, Хмельницька область, 
Красилівський район, м. 
Красилів вул.Центральна буд. 
4, корпус А

31000, Хмельницька область, 
Красилівський район, м. 
Красилів вул.Центральна буд. 
4, корпус А

Банківський рахунок відсутній

Летичівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

35779339 31000, Хмельницька область, 
Летичівський район, 
смт.Летичів, вул.Космогавтів, 
буд.8

31000, Хмельницька область, 
Летичівський район, 
смт.Летичів, вул.Космогавтів, 
буд.8

Банківський рахунок відсутній

Нетішинська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36346307 30100, Хмельницька область, 
м.Нетішин, проспект 
Курчатова буд 1, кв. 707

30100, Хмельницька область, 
м.Нетішин, проспект 
Курчатова буд 1, кв. 707

Банківський рахунок відсутній

Полонська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37139009 30500 Хмельницька обл., 
Полонський рн., м. Полонне, 
вул. Ходякова 40

30500 Хмельницька обл., 
Полонський рн., м. Полонне, 
вул. Ходякова 40

Банківський рахунок відсутній

Полонська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36950162 30500 Хмельницька обл., 
Полонський рн., м. Полонне, 
вул. Ходякова 35а/2

30500 Хмельницька обл., 
Полонський рн., м. Полонне, 
вул. Ходякова 35а/2

Банківський рахунок відсутній



Старокостянтинівська міська 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» 
Хмельницької області

36979380 31100, Хмельницька область, 
м.Старокостянтинів, вулиця 
Челюскіна 2/12

31100, Хмельницька область, 
м.Старокостянтинів, вулиця 
Челюскіна 2/12

Банківський рахунок відсутній

Теофіпольська районна  партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37330476 30600, Хмельницька область, 
Теофіпольський район, 
смт.Теофіполь, пров. 
Садовий, буд. 10

30600, Хмельницька область, 
Теофіпольський район, 
смт.Теофіполь, пров. Садовий, 
буд. 10

Банківський рахунок відсутній

Хмельницька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33953553 29000, Хмельницька бласть, 
м.Хмельницький, 
вул.Соборна,16, кв.19

29000, Хмельницька бласть, 
м.Хмельницький, 
вул.Соборна,16, кв.19

ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО 
315784 поточний рахунок 
26006300833173

Хмельницька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

37411806 29000,Хмельницька область, 
м.Хмельницький, вул. 
Проскурівського Підпілля 
буд. 117, кв. 29

29000,Хмельницька область, 
м.Хмельницький, вул. 
Проскурівського Підпілля буд 
117, кв. 29

Банківський рахунок відсутній

Чемеровецька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36675600 31600,Хмельницька 
область,Чемеровецький 
район,смт.Чемерівці,вул.Цент
ральна буд 25,кв 11

31600,Хмельницька 
область,Чемеровецький 
район,смт.Чемерівці,вул.Центр
альна буд 25,кв 11

Банківський рахунок відсутній

Шепетівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

33990155 30400, Хмельницька область, 
м.Шепетівка, 
вул.Островського, буд.6

30400, Хмельницька область, 
м. Шепетівка, 
вул.Островського,буд.6

Банківський рахунок відсутній

Ярмолинецька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

34043623 32100,Хмельницька область, 
Ярмолинецький район, вул. 
Садова,буд1

32100,Хмельницька область, 
Ярмолинецький район, вул. 
Садова,буд1

Банківський рахунок відсутній

Шепетівська районна організація 
Всеукраїнського обєднання 
«Свобода»

39226779 30430, Хмельницька обл., 
Шепетівський район, село 
Судилків, вул. Гагаріна, 
будинок 1

30430, Хмельницька обл., 
Шепетівський район, село 
Судилків, вул. Гагаріна, 
будинок 1

Банківський рахунок відсутній



ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

35108581 17500, Чернігівська обл., 
місто Прилуки, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 
43

17500, Чернігівська обл.,  
місто Прилуки, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 
43

26000240345 
МФО 351629 ПАТ 
„МЕГАБАНК” м. Харків

ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36459894 17500, Чернігівська обл., 
місто Прилуки, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 43

17500, Чернігівська обл., місто 
Прилуки, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ, 43

Банківський рахунок відсутній

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37284088 17500, Чернігівська обл., 
місто Прилуки, ВУЛИЦЯ 
Л.УКРАЇНКИ, будинок 43

17500, Чернігівська обл., місто 
Прилуки, ВУЛИЦЯ 
Л.УКРАЇНКИ, будинок 43

Банківський рахунок відсутній

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

22829986 14021,Чернігівська обл., 
місто Чернігів, ВУЛИЦЯ 
ПОЛІСЬКА, будинок 7

14021,Чернігівська обл., місто 
Чернігів, ВУЛИЦЯ 
ПОЛІСЬКА, будинок 7

Банківський рахунок відсутній

СЕМЕНІВСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39398929 15400, Чернігівська обл., 
Семенівський район, місто 
Семенівка, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 9, 
квартира 80

15400, Чернігівська обл., 
Семенівський район, місто 
Семенівка, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 9, 
квартира 80

Банківський рахунок відсутній

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
ІЧНЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37010805 16703, Чернігівська обл., 
Ічнянський район, місто Ічня, 
ВУЛИЦЯ НІКОЛЬСЬКА, 
будинок 3

16703, Чернігівська обл., 
Ічнянський район, місто Ічня, 
ВУЛИЦЯ НІКОЛЬСЬКА, 
будинок 3

Банківський рахунок відсутній

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА" В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

39951855 15554, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО АНДРІЇВКА, 
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
БУДИНОК 19

15554, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО АНДРІЇВКА, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 19

Банківський рахунок відсутній

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9125063
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9125063
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9125063
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9125063
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9125063
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16489469


БАХМАЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38584526 16500, Чернігівська обл., 
Бахмацький район, місто 
Бахмач, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКА, будинок 7, 
квартира 32

16500, Чернігівська обл., 
Бахмацький район, місто 
Бахмач, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКА, будинок 7, 
квартира 32

Банківський рахунок відсутній

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"      

37330654 17000, Чернігівська обл., 
Козелецький район, селище 
міського типу Козелець, 
ВУЛИЦЯ Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 9, квартира 2

17000, Чернігівська обл., 
Козелецький район, селище 
міського типу Козелець, 
ВУЛИЦЯ Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 
9, квартира 2

Банківський рахунок відсутній

КОРОПСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39412654 16200, Чернігівська обл., 
Коропський район, селище 
міського типу Короп, 
ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, 
будинок 1

16200, Чернігівська обл., 
Коропський район, селище 
міського типу Короп, ВУЛИЦЯ 
ТОЛСТОГО, будинок 1

Банківський рахунок відсутній

ТАЛАЛАЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 

38744314 17200, Чернігівська обл., 
Талалаївський район, селище 
міського типу Талалаївка, 
ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 
16

17200, Чернігівська обл., 
Талалаївський район, селище 
міського типу Талалаївка, 
ВУЛИЦЯ ОСВІТИ, будинок 16

Банківський рахунок відсутній

КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38459943 16300, Чернігівська обл., 
Куликівський район, селище 
міського типу Куликівка, 
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 
81Б, квартира 45

16300, Чернігівська обл., 
Куликівський район, селище 
міського типу Куликівка, 
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 81Б, 
квартира 45

Банківський рахунок відсутній

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38702232 17400, Чернігівська обл., 
Бобровицький район, місто 
Бобровиця, ВУЛИЦЯ 
ПОПУДРЕНКА, будинок 21

17400, Чернігівська обл., 
Бобровицький район, місто 
Бобровиця, ВУЛИЦЯ 
ПОПУДРЕНКА, будинок 21

Банківський рахунок відсутній



МЕНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39508577 Чернігівська обл., Менський 
район, місто Мена, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 
будинок 86

Чернігівська обл., Менський 
район, місто Мена, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 
будинок 86

Банківський рахунок відсутній

РІПКИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39452315 15005, Чернігівська обл., 
Ріпкинський район, селище 
міського типу Замглай, 
ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 
1

15005, Чернігівська обл., 
Ріпкинський район, селище 
міського типу Замглай, 
ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1

Банківський рахунок відсутній

НІЖИНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36213992 16600, Чернігівська обл., 
місто Ніжин, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 83, 
корпус 1, квартира 62

16600, Чернігівська обл., місто 
Ніжин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 83, корпус 1, квартира 
62

Банківський рахунок відсутній

Тернопільська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» 

35708383 460018,місто Тернопіль, 
БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 
будинок 23

460018,місто Тернопіль, 
БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 
будинок 23

ПАТ «ПриватБанк», МФО: 
338783, Код: 14360570, Рахунок: 
UA913387830000026000055115389

Підгаєцька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36084881 45602, Тернопільська область, 
Підгаєцький район, м.Підгайці, 
вул. Лесі Українки, 19

45602, Тернопільська область, 
Підгаєцький район, м.Підгайці, 
вул. Лесі Українки, 19

Банківський рахунок відсутній   

Монастириська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

35172531 48300, Тернопільська область, 
Монастириський район, м. 
Монастириська, вул. П. 
Сагайдачного, 2

48300, Тернопільська область, 
Монастириський район, м. 
Монастириська, вул. П. 
Сагайдачного, 2

Банківський рахунок відсутній   

Бережанська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36349905 47501, Тернопільська обл., місто 
Бережани, ВУЛИЦЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА, будинок 17

47501, Тернопільська обл., місто 
Бережани, ВУЛИЦЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА, будинок 17

Банківський рахунок відсутній   

Зборівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

     36651024 47201, Тернопільська область, 
Зборівський район, м. Зборів, 
вул. Щорса, 19

47201, Тернопільська область, 
Зборівський район, м. Зборів, вул. 
Щорса, 19

Банківський рахунок відсутній   

Підгаєцька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

   36084897 48000, Тернопільська обл., 
Підгаєцький район, місто 
Підгайці, ВУЛИЦЯ 
МОЛОДІЖНА, будинок 2

48000, Тернопільська обл., 
Підгаєцький район, місто Підгайці, 
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 
2

Банківський рахунок відсутній   



Борщівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

    36865549 48702, Тернопільська обл., 
Борщівський район, місто 
Борщів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 15, корпус Д

48702, Тернопільська обл., 
Борщівський район, місто Борщів, 
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 
15, корпус Д

Банківський рахунок відсутній   

Борщівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36865560 48702, Тернопільська обл., 
Борщівський район, місто 
Борщів, ВУЛ. 
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 17, 
квартира 2

48702, Тернопільська обл., 
Борщівський район, місто Борщів, 
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 
17, квартира 2

Банківський рахунок відсутній   

Бучацька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36970723 48400, Тернопільська обл., 
Бучацький район, місто Бучач, 
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 7, 
квартира 10

48400 Тернопільська область м. 
Бучач, вул. Шкільна, 7/10

Банківський рахунок відсутній   

Скалатська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

    36370172 47851, Тернопільська обл., 
Підволочиський район, місто 
Скалат, ВУЛ.КОНОВАЛЬЦЯ, 
будинок 15А, квартира 27

47851 Тернопільська область, 
Підволочиський район, м. Скалат 
вул. Коновальця,15а/27

Банківський рахунок відсутній   

Заліщицька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36601649 48600, Тернопільська обл., 
Заліщицький район, місто 
Заліщики, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ 
, будинок 40

48600, Тернопільська обл., 
Заліщицький район, місто 
Заліщики, ВУЛИЦЯ МАКОВЕЯ , 
будинок 40

Банківський рахунок відсутній   

Козівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

     35452987 47600, Тернопільська обл., 
Козівський район, селище 
міського типу Козова, ВУЛИЦЯ 
НАДРІЧНА, будинок 23

47600, Тернопільська обл., 
Козівський район, селище 
міського типу Козова, ВУЛИЦЯ 
НАДРІЧНА, будинок 23

Банківський рахунок відсутній   

Підволочиська селищна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

     36370167 47800, Тернопільська обл., 
Підволочиський район, селище 
міського типу Підволочиськ, 
ВУЛ.П.МСТИСЛАВА, будинок 
45

47800, Тернопільська обл., 
Підволочиський район, селище 
міського типу Підволочиськ, 
ВУЛ.П.МСТИСЛАВА, будинок 45

Банківський рахунок відсутній   

Збаразька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36881822 47302, Тернопільська обл., 
Збаразький район, місто Збараж, 
ВУЛИЦЯ КОРОЛЬОВА, 
будинок 27

47302, Тернопільська обл., 
Збаразький район, місто Збараж, 
ВУЛИЦЯ КОРОЛЬОВА, будинок 
27

Банківський рахунок відсутній   



Теребовлянська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36023656 48100, Тернопільська обл., 
Теребовлянський район, місто 
Теребовля, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ, будинок 37"А", 
квартира 3

48100, Тернопільська обл., 
Теребовлянський район, місто 
Теребовля, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ, будинок 37"А", 
квартира 3

ПАТ «ПриватБанк»
МФО: 338783
КОД: 14360570
26002055123216

Лановецька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

  36318133 47410, Тернопільська обл., 
Лановецький район, село 
Борщівка

47410, Тернопільська обл., 
Лановецький район, село Борщівка

Банківський рахунок відсутній   

Кременецька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36313905 47003, Тернопільська обл., місто 
Кременець, ВУЛИЦЯ 
КОЗАЦЬКА, будинок 3

47003, Тернопільська обл., місто 
Кременець, ВУЛИЦЯ 
КОЗАЦЬКА, будинок 3

Банківський рахунок відсутній   

Чортківська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   37210070 48501, Тернопільська обл., місто 
Чортків, ВУЛИЦЯ 
НАДБЕРЕЖНА, будинок 2

48501, Тернопільська обл., місто 
Чортків, ВУЛИЦЯ 
НАДБЕРЕЖНА, будинок 2

Банківський рахунок відсутній   

Бучацька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

   37289114
48400, Тернопільська обл., 
Бучацький район, місто Бучач, 
ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 
будинок 2, квартира 3

48400, Тернопільська обл., 
Бучацький район, місто Бучач, 
ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 
будинок 2, квартира 3

Банківський рахунок відсутній   

Гусятинська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

35855723 48201, Тернопільська обл., 
Гусятинський район, селище 
міського типу Гусятин, 
ВУЛ.НАЛИВАЙКА, будинок 4, 
квартира 39

48201, Тернопільська обл., 
Гусятинський район, селище 
міського типу Гусятин, 
ВУЛ.НАЛИВАЙКА, будинок 4, 
квартира 39

Банківський рахунок відсутній   

Шумська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36487937 47151, Тернопільська обл., 
Шумський район, село 
Цеценівка, ВУЛИЦЯ 
ПИСАРІВКА, будинок 1

47151, Тернопільська обл., 
Шумський район, село Цеценівка, 
ВУЛИЦЯ ПИСАРІВКА, будинок 1

Банківський рахунок відсутній   

Чортківська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   37210023 48500, Тернопільська обл., місто 
Чортків, ВУЛИЦЯ 
МОНАСТИРСЬКА, будинок 7А, 
квартира 2

48500, Тернопільська обл., місто 
Чортків, ВУЛИЦЯ 
МОНАСТИРСЬКА, будинок 7А, 
квартира 2

Банківський рахунок відсутній   

Підволочиська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   37152061 47800, Тернопільська обл., 
Підволочиський район, селище 
міського типу Підволочиськ, 
ВУЛ.Д.ГАЛИЦЬКОГО, будинок 
64, кімната 3

47800, Тернопільська обл., 
Підволочиський район, селище 
міського типу Підволочиськ, 
ВУЛ.Д.ГАЛИЦЬКОГО, будинок 
64, кімната 3

Банківський рахунок відсутній   



Тернопільська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

    36183591 46400, Тернопільська область, м. 
Тернопіль, бульвар,Шевченка, 
23

46400, Тернопільська область,  м. 
Тернопіль, бульвар,Шевченка, 23

АТ «РАйффайзен Банк Аваль» м. 
Київ
МФО: 380805
КОД: 36183591
Рахунок: IBAN N UA23 3808 0500 
0000 0026 001185933

Бережанська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

   36938700 47501, Тернопільська обл., місто 
Бережани, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ , будинок 4А, 
квартира 10

47501, Тернопільська обл., місто 
Бережани, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ , будинок 4А, 
квартира 10

Банківський рахунок відсутній   

 Полтавська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36984343 36014, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. Соборності,  
буд.№14, кім.8 

36014, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. Соборності,  
буд.№14, кім.8 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК»,
код банку: 331401, № 
UA753314010000026005054629028

Полтавська міська організація
Всеукраїнського об’єднання 
„Свобода”

37115894
36014, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. Симона Петлюри,
буд.№5

36003, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул.
Сковороди, буд.2В

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК
«ПРИВАТБАНК»,
код банку: 331401,
№UA2333140100000260030546165
49

Полтавська районна організація
Всеукраїнського об'єднання 
„Свобода"

37061315
36014, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. Симона Петлюри,
буд.№5

36003, Полтавська обл., м. 
Полтава, вул.
Сковороди, буд.2В

Банківський рахунок відсутній   

Гадяцька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36562920
37300, Полтавська обл., м.
Гадяч, вул.
Коцюбинського, буд. №51

37300, Полтавська обл., м.
Гадяч, вул.
Коцюбинського, буд. №51

Банківський рахунок відсутній   

Гадяцька міська партійна організація
Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

37097776
37300, Полтавська обл., м.
Гадяч, вул. Панаса Мирного, 
буд.№4

37300, Полтавська обл., м.
Гадяч, вул. Панаса Мирного, 
буд.№4

Банківський рахунок відсутній   



Глобинська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36719363

39073, Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Набережне, 
вул. Леніна,
буд.№58

39073, Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Набережне, 
вул. Леніна,
буд.№58

Банківський рахунок відсутній   

Гребінківська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об"єднання "Свобода"

37048336

37400, Полтавська обл., 
Гребінківський р-н, м. Гребінка 
пров. Кошового,
1/12

37400, Полтавська обл., 
Гребінківський р-н, м. Гребінка 
пров. Кошового,
1/12

Банківський рахунок відсутній   

Диканська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36921519

38500, Полтавська обл., 
Диканський р-н, с-ще Диканька, 
вул. Пушкіна,
11, кв. 4

38500, Полтавська обл., 
Диканський р-н, с-ще Диканька, 
вул. Пушкіна,
11, кв. 4

Банківський рахунок відсутній   

Зіньківська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36249699

38100, Полтавська обл., 
Зіньківський р-н,
м.Зіньків, вул.Охтирська, 
буд.№15

38100, Полтавська обл., 
Зіньківський р-н,
м.Зіньків, вул.Охтирська, буд.№15

Банківський рахунок відсутній   

Зіньківська міська партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

37263075
38100, Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, м.
Зіньків, вул. Ватутіна, буд.№19

38100, Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, м.
Зіньків, вул. Ватутіна, буд.№19

Банківський рахунок відсутній   

Карлівська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання «Свобода»

37298265
39500, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, м.
Карлівка, вул. Фрунзе, буд.№26

39500, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, м.
Карлівка, вул. Фрунзе, буд.№26

Банківський рахунок відсутній   

Карлівська міська партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання «Свобода»

37298239

39531, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с.
Федорівка, вул. Мічуріна, 
буд.№9

39531, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с.
Федорівка, вул. Мічуріна, буд.№9

Банківський рахунок відсутній   

Кобеляцька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36770515

39200, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, м.
Кобеляки вул.
Золотаренка, буд.№25

39200, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, м.
Кобеляки вул.
Золотаренка, буд.№25

Банківський рахунок відсутній   

Козельщинська  районна організація
Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

36718806

39100, Полтавська обл., 
Козельщинський р-н., смт.
Козельщина,  вул.
Островського, буд. №23 кв.2

39100, Полтавська обл., 
Козельщинський р-н., смт.
Козельщина,  вул.
Островського, буд. №23 кв.2

Банківський рахунок відсутній   

Котелевська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

37301890

38600, Полтавська обл., 
Котелевський р-н, смт.
Котельва, вул. Жовтнева, буд. 
204 кв.49

38600, Полтавська обл., 
Котелевський р-н, смт.
Котельва, вул. Жовтнева, буд. 204 
кв.49

Банківський рахунок відсутній   



Комсомольська міська партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36965760
39800, Полтавська обл. м.
Комсомольськ вул. Леніна,78, 
кв.9

39800, Полтавська обл. м.
Комсомольськ вул. Леніна,78, кв.9

Банківський рахунок відсутній   

Кременчуцька міська партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36503981
39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук,  вул. 
Коцюбинського, буд. №4, кв.17

39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук,  вул. Коцюбинського, 
буд. №4, кв.17

Банківський рахунок відсутній   

Автозаводська районна м. Кременчука 
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36930984
39600, Полтавська обл., м.
Кременчук, вул.
Перемоги, буд.№8, корп. 9 кв.5

39600, Полтавська обл., м.
Кременчук, вул.
Перемоги, буд.№8, корп. 9 кв.5

Банківський рахунок відсутній   

Крюківська районна м. Кременчука 
партійна організація
Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36931035
39621, Полтавська обл., м.
Кременчук, вул.
Дзержинського, буд.№42 кв.1

39621, Полтавська обл., м.
Кременчук, вул.
Дзержинського, буд.№42 кв.1

Банківський рахунок відсутній   

Кременчуцька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36133273
39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук,  вул. 
Коцюбинського, буд. №4, кв.17

39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук,  вул. Коцюбинського, 
буд. №4, кв.17

Банківський рахунок відсутній   

Лохвицька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання “Свобода”

36454152

37200, Полтавська
область, Лохвицький р-н, м. 
Лохвиця, вул.
Перемоги, буд.№11а

37200, Полтавська
область, Лохвицький р-н, м. 
Лохвиця, вул.
Перемоги, буд.№11а

Банківський рахунок відсутній   

Лубенська міська організація
Всеукраїнського
об”єднання “Свобода”

36770384
37500, Полтавська обл., м. 
Лубни, вул. Монастирська,
буд. №24, кв.3

37500, Полтавська обл., м. Лубни, 
вул. Монастирська,
буд. №24, кв.3

Банківський рахунок відсутній   

Машівська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36481605

39400, Полтавська обл., 
Машівський р-н, смт.
Машівка, вул. Леніна, буд.
№1

39400, Полтавська обл., 
Машівський р-н, смт.
Машівка, вул. Леніна, буд.
№1

Банківський рахунок відсутній   

Миргородська міська партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36328796
37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, пров. Микиші, буд. 
№6

37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, пров. Микиші, буд. №6

Банківський рахунок відсутній   

Миргородська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36475298
37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Єрківська, буд. 
№82-А

37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Єрківська, буд. 
№82-А

Банківський рахунок відсутній   



Новосанжарська районна партійна 
організація
Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

36545910

39300, Полтавська обл., 
Новосанжарський р-н,
смт. Нові Санжари,  вул.
Жовтнева, 50 кв.4

39300, Полтавська обл., 
Новосанжарський р-н,
смт. Нові Санжари,  вул.
Жовтнева, 50 кв.4

Банківський рахунок відсутній   

Оржицька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

37232356
37710, Полтавська обл., 
Оржицький р. смт.
Оржиця, вул. Костенка,16

37710, Полтавська обл., 
Оржицький р. смт.
Оржиця, вул. Костенка,16

Банківський рахунок відсутній   

Решетилівська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання “Свобода”

36369958

38413, Полтавська обл., 
Решетилівський р-н, с-ще 
Жовтневе, вул.
Елеваторна, буд.№4

38413, Полтавська обл., 
Решетилівський р-н, с-ще 
Жовтневе, вул.
Елеваторна, буд.№4

Банківський рахунок відсутній   

Пирятинська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36814379

37044, Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с.
Вікторія, вул. Жовтнева, буд. 
№64

37044, Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, с.
Вікторія, вул. Жовтнева, буд. №64

Банківський рахунок відсутній   

Семенівська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об'єднання "Свобода"

36829500

38200, Полтавська обл., 
Семенівський р-н, смт.
Семенівка, вул.
Шевченка, буд. №39 а кв.8

38200, Полтавська обл., 
Семенівський р-н, смт.
Семенівка, вул.
Шевченка, буд. №39 а кв.8

Банківський рахунок відсутній   

Чорнухинська районна партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання „Свобода”

36410204

37100, Полтавська обл., 
Чорнухинський р-н, смт. 
Чорнухи, вул. Шевченка,
буд. №18

37100, Полтавська обл., 
Чорнухинський р-н, смт. Чорнухи, 
вул. Шевченка,
буд. №18

Банківський рахунок відсутній   

Шишацька районна партійна 
організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36719155

38000, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, смт.
Шишаки, вул. Купріяна Тутки, 
буд. №95

38000, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, смт.
Шишаки, вул. Купріяна Тутки, 
буд. №95

Банківський рахунок відсутній   

 Рівненська обласна організація 
Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода "        

26353285 33028, Рівненська область, 
м.Рівне
Вулиця Симона Петлюри 1. 
оф.1

33028, Рівненська область, 
м.Рівне
Вулиця Симона Петлюри 1. оф.1

Філія – Рівненське обласне 
управління АТ «Ощадбанк» 
МФО 333368, Р/р: 
UA853333680000026006300976830
, Код: 00032129 

Рівненська міська організація
Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

33982736 33028,Рівненська
область, місто Рівне, вулиця
Симона  Петлюри, будинок 1, 
офіс 1

33028, Рівненська область, місто 
Рівне, вулиця Симона Петлюри, 
будинок 1, офіс 1

ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 
333391,
ЄДРПОУ 14360570
Р/р:UA43333391000002600405472
4139 



Рівненська
районна
організація
Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»

36937644 33028, Рівненська обл.,  місто  
Рівне, ВУЛИЦЯ
СИМОНА ПЕТЛЮРИ,
будинок 1, офіс 1

33028, Рівненська область, місто 
Рівне, вулиця Симона Петлюри, 
будинок 1, офіс 1

Банківський рахунок відсутній

БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

35260177 34600, Рівненська
 обл., Березнівський район,
місто Березне,
ВУЛИЦЯ
КОРЕЦЬКА,
будинок 128

34600, Рівненська
обл., Березнівський район, місто 
Березне, ВУЛИЦЯ
КОРЕЦЬКА,
будинок 128

Банківський рахунок відсутній

КОСТОПІЛЬСЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

36195882

35065, Рівненська
обл., Костопільський
район, село
Лісопіль, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 117

35065, Рівненська
обл., Костопільський
район, село
Лісопіль, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА,
будинок 117

АТ «Ощадбанк» МФО 333368, Р/р: 
UA873333680000026006300017852
, ЄДРПОУ 00032129

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА
РАЙОННА
ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ"ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

36313706

34300, Рівненська обл., 
Володимирецький район, селище 
міського типу Володимирець, 
ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 118

34300, Рівненська
обл., Володимирецький
район, селище міського типу
Володимирець, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 118

ПАТ КБ «Приваатбанк», МФО 
333391, 
ЄДРПОУ 14360570
Р/р 
UA91333910000026003054721757

РАДИВИЛІВСЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

35314604

35500, Рівненська
обл., Радивилівський
район, місто Радивилів,
ВУЛИЦЯ ПОЧАЇВСЬКА,
будинок 209

35500, Рівненська
обл., Радивилівський
район, місто Радивилів,
ВУЛИЦЯ ПОЧАЇВСЬКА,
будинок 209

Банківський рахунок відсутній



ОСТРОЗЬКА
РАЙОННА
ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

39901055

35808, Рівненська
обл., Острозький
район, село
Межиріч, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА,
будинок 21

35808, Рівненська
обл., Острозький
район, село
Межиріч, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА,
будинок 21

Банківський рахунок відсутній

ОСТРОЗЬКЕ МІСЬКЕ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

37197956

35800, Рівненська
обл., місто Острог,
ВУЛИЦЯ
КАРДАШЕВИЧА,
будинок 8

35800, Рівненська
обл., місто Острог,
ВУЛИЦЯ
КАРДАШЕВИЧА,
будинок 8

Банківський рахунок відсутній

КУЗНЕЦОВСЬКА
МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

35749866

34400, Рівненська
обл.,  місто Вараш,
М-Н ВАРАШ,
будинок 19,
квартира 93

34400, Рівненська
обл.,  місто Вараш,
М-Н ВАРАШ,
будинок 19,
квартира 93

ПАТ КБ «Приваатбанк», МФО 
333391, Р/р 
№UA3533339100000260070547266
06

ДЕМИДІВСЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ"ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

36090523

35212, Рівненська
обл., Демидівський
район, село Малеве,  ВУЛ.ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ,
будинок 43

35212, Рівненська
обл., Демидівський
район, село Малеве,  ВУЛ.ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ,
будинок 43

Банківський рахунок відсутній

ЗАРІЧНЕНСЬКА
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ"ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

35348319

34000, Рівненська обл., 
Зарічненський район, селище 
міського типу
Зарічне, ВУЛИЦЯ ІВАНА 
ФРАНКА, будинок 14,
квартира 5

34000, Рівненська обл., 
Зарічненський район, селище 
міського типу
Зарічне, ВУЛИЦЯ ІВАНА 
ФРАНКА, будинок 14,
квартира 5

Банківський рахунок відсутній



МЛИНІВСЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

35732950

35132, Рівненська
обл., Млинівський
район, село
Підлозці, ВУЛИЦЯ
ВИШНЕВА, будинок 23

35132, Рівненська
обл., Млинівський
район, село
Підлозці, ВУЛИЦЯ
ВИШНЕВА, будинок 23

ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 
333391, 
Р/р:№UA9033339100000260070547
23579 ЄДРПОУ 14360570

ГОЩАНСЬКА РАЙОННА
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

36913980

35408, Рівненська
обл., Гощанський
район, село Симонів,
ВУЛ.ПЕРШОТРАВ
НЕВА, будинок 22

35408, Рівненська
обл., Гощанський
район, село Симонів,
ВУЛ.ПЕРШОТРАВ
НЕВА, будинок 22

Банківський рахунок відсутній

ДУБРОВИЦЬКА
РАЙОННА
ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

36970498

34100, Рівненська
обл., Дубровицький
район, місто Дубровиця,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,
будинок 21, квартира 12

34100, Рівненська
обл., Дубровицький
район, місто Дубровиця,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,
будинок 21, квартира 12

ПАТ КБ «Приват банк», МФО 
333391, ЄДРПОУ 14360570,               
Р/р № 
UA413333910000026006054723525

САРНЕНСЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

37012404

34500, Рівненська
обл., Сарненський
район, місто Сарни, ВУЛИЦЯ
БЕЛГОРОДСЬКА,
Будинок 42,
квартира 5

34500, Рівненська
обл., Сарненський
район, місто Сарни, ВУЛИЦЯ
БЕЛГОРОДСЬКА,
Будинок 42,
квартира 5

Банківський рахунок відсутній

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА  
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАІНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36066705

35000, Рівненська
обл., Костопільський район, 
місто Костопіль, ВУЛИЦЯ
ЦЕРКОВНА, Будинок 40, 
квартира 6

35000, Рівненська
обл., Костопільський район, місто 
Костопіль, ВУЛИЦЯ
ЦЕРКОВНА, Будинок 40, квартира 
6

АТ «Ощадбанк» МФО 333368, Р/р: 
UA553333680000026002300025451
, ЄДРПОУ 00032129

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37252189

35600, Рівненська
обл.,  місто  Дубно,
ВУЛИЦЯ СВОБОДИ,
будинок 36

35600, Рівненська
обл.,  місто  Дубно,
ВУЛИЦЯ СВОБОДИ,
будинок 36

Банківський рахунок відсутній



ДУБЕНСЬКА РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37058213
35600, Рівненська
обл.,  місто  Дубно, ВУЛИЦЯ
СВОБОДИ, будинок 36

35600, Рівненська
обл.,  місто  Дубно, ВУЛИЦЯ
СВОБОДИ, будинок 36

ПАТ КБ «Приват банк», МФО 
333391, ЄДРПОУ 14360570               
Р/р 
UA453333910000026009054723254

КОРЕЦЬКА
РАЙОННА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

35051216

34700, Рівненська
обл., Корецький
район, місто
Корець, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА,
будинок 41Б

34700, Рівненська
обл., Корецький
район, місто
Корець, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА,
будинок 41Б

ПАТ КБ «Приват банк», МФО 
333391, ЄДРПОУ 14360570, Р/р 
№UA3333339100000260040547223
79

РОКИТНІВСЬКА
РАЙОННА
ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

37051815

34253, Рівненська
обл., Рокитнівський
район, село
Масевичі,
ВУЛИЦЯ 40-РОКІВ
ПЕРЕМОГИ,
будинок 27

34253, Рівненська
обл., Рокитнівський
район, село
Масевичі,
ВУЛИЦЯ 40-РОКІВ
ПЕРЕМОГИ,
будинок 27

ПАТ КБ «Приват банк», МФО 
333391, ЄДРПОУ 14360570, 
Р/р 
№UA9333339100000260000547226
96

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"

34034745

35705, Рівненськаобл., 
Здолбунівський район, місто
Здолбунів, ВУЛИЦЯ
КНЯГИНІ  ОЛЬГИ, будинок 18

35705, Рівненськаобл., 
Здолбунівський район, місто
Здолбунів, ВУЛИЦЯ
КНЯГИНІ  ОЛЬГИ, будинок 18

ПАТ КБ «Приват банк», МФО 
333391, ЄДРПОУ 14360570              
Р/Р № 
UA513333910000026008054719300

СУМСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"  

36708075 4000, Сумська область, місто 
Суми, площа Покровська, 
будинок 6 

4000, Сумська область, місто 
Суми, площа Покровська, будинок 
6 

Банківський рахунок відсутній 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39636061 41400, Сумська обл., місто 
Глухів, вул. Терещенків, буд. 57

41400, Сумська обл., місто Глухів, 
вул. Терещенків, буд. 57

Банківський рахунок відсутній   

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

40015159 41400, Сумська обл., місто 
Глухів, вул. Терещенків, буд. 57

41400, Сумська обл., місто Глухів, 
вул. Терещенків, буд. 57

Банківський рахунок відсутній   



КОНОТОПСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37784581 41600, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул.Рябошапко, 29, корпус Є

41600, Сумська обл., м.Конотоп, 
вул.Рябошапко, 29, корпус Є

Банківський рахунок відсутній   

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39978442
41600, Сумська обл., місто 
Конотоп, вул. Рябошапко 29, 
корпус Є

41600, Сумська обл., місто 
Конотоп, вул. Рябошапко 29, 
корпус Є

Банківський рахунок відсутній   

РОМЕНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37137953 42001, Сумська обл..,м.Ромни, 
вул..Горького, 119/3

42001, Сумська обл..,м.Ромни, 
вул.Соборна 23 (2й поверх)

Банківський рахунок відсутній   

РОМЕНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36504365 42001, Сумська обл.., м.Ромни, 
вул..Горького 119/3

42001, Сумська обл.., м.Ромни, 
вул..Горького 119/3

Банківський рахунок відсутній   

ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36278489
42547, Сумська обл., 
Липоводолинський район, село 
Лучка, вул.Гагаріна будинок 26

42547, Сумська обл., 
Липоводолинський район, село 
Лучка, вул.Гагаріна будинок 26

Банківський рахунок відсутній   

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ОХТИРСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39734307
42700, Сумська область, місто 
Охтирка, вулиця Жовтнева, 
будинок 10

42700, Сумська область, місто 
Охтирка, вулиця Жовтнева, 
будинок 10

Банківський рахунок відсутній   

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38019924

42127, Сумська обл., 
Недригайлівський район, село 
Вільшана, вул.. Роменська, 
будинок 17

42127, Сумська обл., 
Недригайлівський район, село 
Вільшана, вул.. Роменська, 
будинок 17

Банківський рахунок відсутній   

ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36635950

42600, Сумська обл., 
Тростянецький район, місто 
Тростянець,вул.Б. 
Хмельницького 37/10

42600, Сумська обл., 
Тростянецький район, місто 
Тростянець,вул.Б. Хмельницького 
37/10

Банківський рахунок відсутній   

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
КРАСНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

40011809

42417, Сумська обл., 
Краснопільський район, село 
Запсілля, вул.Шовкунівська, 
будинок 26

42417, Сумська обл., 
Краснопільський район, село 
Запсілля, вул.Шовкунівська, 
будинок 26

Банківський рахунок відсутній   



КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38552740
41300, Сумська обл., 
Кролевецький р-н, м.Кролевець, 
вул..Франка, 98/31

41300, Сумська обл., 
Кролевецький р-н, м.Кролевець, 
вул..Франка, 98/31

Банківський рахунок відсутній   

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36031672

42235, Сумська обл., 
Лебединський р-н, 
с.Московський Бобрик, 
вул..Жовтнева, 21

42235, Сумська обл., 
Лебединський р-н, с.Московський 
Бобрик, вул..Жовтнева, 21

Банківський рахунок відсутній   

ЛЕБЕДИНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37261429 42200, Сумська обл.., м.Лебедин, 
вул..Любарська, 83/2

42200, Сумська обл.., м.Лебедин, 
вул..Любарська, 83/2

Банківський рахунок відсутній   

БУРИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ " СВОБОДА"

39966380
41700, Сумська обл.. Буринський 
район, м.Буринь, 
вул..Макаренка, 10/12

41700, Сумська обл.. Буринський 
район, м.Буринь, вул..Макаренка, 
10/12

Банківський рахунок відсутній   

СУМСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37105446
42303, Сумська обл., Сумський 
район, село Стецьківка, вул.. 
Молодіжна, будинок 30

42303, Сумська обл., Сумський 
район, село Стецьківка, вул.. 
Молодіжна, будинок 30

Банківський рахунок відсутній   

СУМСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39960608
40000, Сумська обл., місто Суми, 
вул.. Набережна річки Стрілки, 
будинок 22

40000, Сумська обл., місто Суми, 
вул.. Набережна річки Стрілки, 
будинок 22

Банківський рахунок відсутній   

Харківська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»        

26283202 61002, Харківська область, 
місто Харків, вулиця 
Чернишевська, будинок 59        

61002, Харківська область, місто 
Харків, вулиця Чернишевська, 
будинок 59        

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок 
UA163515330000026009052224423

Харківська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода 25850709

61002, Харківська область, місто 
Харків, вулиця Чернишевська, 
будинок 59

61002, Харківська область, місто 
Харків, вулиця Чернишевська, 
будинок 59

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA783515330000026001052218244

Балаклійська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36598170

64201, Харківська область, 
Балаклійський район, місто 
Балаклія, вулиця Алієва, будинок 
132, квартира 56

64201, Харківська область, 
Балаклійський район, місто 
Балаклія, вулиця Алієва, будинок 
132, квартира 56

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA893515330000026006052236306



Барвінківська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

38248786

64703, Харківська область, 
Барвінківський район, місто 
Барвінкове, вулиця Ковпака, 
будинок 55

64703, Харківська область, 
Барвінківський район, місто 
Барвінкове, вулиця Ковпака, 
будинок 55

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA153515330000026000052227366

Богодухівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37346329

62103, Харківська область, 
Богодухівський район, місто 
Богодухів, вулиця Оксенича, 
будинок 27

62103, Харківська область, 
Богодухівський район, місто 
Богодухів, вулиця Оксенича, 
будинок 27

Банківський рахунок відсутній

Дергачівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36922465

62300, Харківська область, 
Дергачівський район, місто 
Дергачі, провулок 
Гайдамацький, будинок 15

62300, Харківська область, 
Дергачівський район, місто 
Дергачі, провулок Гайдамацький, 
будинок 15

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA863515330000026007052234095

Зміївська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

39448576

63460 Харківська область, 
Зміївський район, селище 
міського типу Комсомольське, 
вулиця Фрунзе, будинок 8, 
квартира 52

63460 Харківська область, 
Зміївський район, селище міського 
типу Комсомольське, вулиця 
Фрунзе, будинок 8, квартира 52

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA533515330000026000052232599

Золочівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37315945

62203, Харківська область, 
Золочівський район, селище 
міського типу Золочів, вулиця 
Терешкової, будинок 5, квартира 
4

62203, Харківська область, 
Золочівський район, селище 
міського типу Золочів, вулиця 
Терешкової, будинок 5, квартира 4

Банківський рахунок відсутній

Ізюмська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

37714624

64300, Харківська область, 
Ізюмський район, місто Ізюм, 
вулиця Красноярська, будинок 
13

64300, Харківська область, 
Ізюмський район, місто Ізюм, 
вулиця Красноярська, будинок 13

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA703515330000026009052235188

Кегичівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

38008630

64003, Харківська область, 
Кегичівський район, селище 
міського типу Кегичівка, 
провулок Мічуріна, будинок 1

64003, Харківська область, 
Кегичівський район, селище 
міського типу Кегичівка, провулок 
Мічуріна, будинок 1

Банківський рахунок відсутній

Красноградська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36569731

63304, Харківська область, 
Красноградський район, місто 
Красноград, вулиця Жовтнева, 
будинок 36-В

63304, Харківська область, 
Красноградський район, місто 
Красноград, вулиця Жовтнева, 
будинок 36-В

Банківський рахунок відсутній



Краснокутська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

40848660

62001, Харківська область, 
Краснокутський район, селище 
міського типу Краснокутськ, 
вулиця Челюскінців, будинок 39

62001, Харківська область, 
Краснокутський район, селище 
міського типу Краснокутськ, 
вулиця Челюскінців, будинок 39

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA923515330000026003052233153

Лозівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

38076165

64625, Харківська область, 
Лозівський район, село 
Яковлівка, вулиця Дружби, 
будинок 58

64625, Харківська область, 
Лозівський район, село Яковлівка, 
вулиця Дружби, будинок 58

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA433515330000026008052244244

Нововодолазька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

40546029

63209, Харківська область, 
Нововодолазький район, село 
Новоселівка, вулиця 
Воскресінська, будинок 209

63209, Харківська область, 
Нововодолазький район, село 
Новоселівка, вулиця 
Воскресінська, будинок 209

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA853515330000026002052244080

Ізюмська міська партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36293842
64300, Харківська область, 
Ізюмський район, місто Ізюм, 
вулиця Харківська, будинок 20

64300, Харківська область, 
Ізюмський район, місто Ізюм, 
вулиця Харківська, будинок 20

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA313515330000026000052235808

Красноградська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36569841

63304, Харківська область, 
Красноградський район, місто 
Красноград, вулиця Жовтнева, 
будинок 36-В

63304, Харківська область, 
Красноградський район, місто 
Красноград, вулиця Жовтнева, 
будинок 36-В

Банківський рахунок відсутній

Куп'янська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

40351852

63701, Харківська область, 
Куп’янський район, місто 
Куп'янськ, вулиця Зарічна, 
будинок 1Ж

63701, Харківська область, 
Куп’янський район, місто 
Куп'янськ, вулиця Зарічна, 
будинок 1Ж

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UА243515330000026004052247438

Лозівська міська партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

37048729

64604, Харківська область, 
Лозівський район, місто Лозова, 
Мікрорайон 2, будинок 9, 
квартира 71

64604, Харківська область, 
Лозівський район, місто Лозова, 
Мікрорайон 2, будинок 9, квартира 
71

Банківський рахунок відсутній

Люботинська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

41637237
62433, Харківська область, місто 
Люботин, вулиця Созівська, 
будинок 24

62433, Харківська область, місто 
Люботин, вулиця Созівська, 
будинок 24

Банківський рахунок відсутній

Первомайська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

40463299

64100, Харківська область, 
Первомайський район, місто 
первомайський, вулиця Третій 
мікрорайон, будинок 14, 
квартира 25

64100, Харківська область, 
Первомайський район, місто 
первомайський, вулиця Третій 
мікрорайон, будинок 14, квартира 
25

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 
UA843515330000026001052241222



Чернівецька обласна організація 
Всеукраїнського об՚єднання  
«Свобода»

33971064 60312, Чернівецька область, 
Новоселицький район, 
с.Рідківці

60312, Чернівецька область, 
Новоселицький район, с.Рідківці

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ПРИВАТБАНК" Чернівецька 
філія, МФО 356282, ЄДРПОУ 
14360570, рахунок – 
UA033562820000026006051509840 

Чернівецька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

33917562 58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, Площа Центральна  4, 
офіс 13

58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, Площа Центральна  4, 
офіс 13

 Філія - Чернівецького обласного 
управління АТ «Ощадбанк» ТБВВ 
10025/057, код ЄДРПОУ ЮО - 
33917562, МФО банку - 356334, 
поточний рахунок: 
UA113563340000026002300454404

Першотравнева районна м. Чернівці 
організація Всеукраїнського об’- 
єднання «Свобода»

36820073
58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Сагайдачного, 
65/22

58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Сагайдачного, 65/22 Банківський рахунок відсутній

Шевченківська районна м.Чернівці 
організація Всеукраїнського об’- 
єднання «Свобода»

36528627
58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Південно-
Кільцева, 5-б/23

58000, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 
5-б/23

Банківський рахунок відсутній

Садгірська районна організація 
Всеукраїнського об’- єднання 
«Свобода»

36636309 58020, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Січова, 22-А

58020, Чернівецька обл., м. 
Чернівці, вул. Січова, 22-А Банківський рахунок відсутній

Кіцманська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36747010
59300, Чернівецька обл., 
Кіцманський район, м. Кіцмань, 
вул. Кутузова, 26

59300, Чернівецька обл., 
Кіцманський район, м. Кіцмань, 
вул. Миколайчука, 2

Банківський рахунок відсутній



Кіцманська районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36747124 59322, Чернівецька обл., 
Кіцманський район,                     
с. Ошихліби, вул. Грушевського, 
51

59300, Чернівецька обл., 
Кіцманський район, м. Кіцмань, 
вул.Миколайчука, 2 

Філія - Чернівецького обласного 
управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 
10025/082, код ЄДРПОУ ЮО - 
36747124, МФО банку - 356334, __ 
поточний рахунок: 
UA153563340000026003300524526 

Вижницька районна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

35166575
59200, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вижниця, 
вул. Шухевича, 12

59200, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. 
Шухевича, 12

Банківський рахунок відсутній

Вижницька міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36753348
59200, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вижниця, 
вул. Шухевича,12

59200, Чернівецька обл., 
Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. 
Шухевича,12

Банківський рахунок відсутній

Сторожинецька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» Чернівецької області

36755078

59000,   Чернівецька обл., 
Сторожинецький  р-н,                               
м. Сторожинець,  
вул.Федьковича, 21

59000,   Чернівецька обл., 
Сторожинецький  р-н,                               
м. Сторожинець,  вул.Федьковича, 
21

Банківський рахунок відсутній

Сторожинецька міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36755151

59000,   Чернівецька обл., 
Сторожинецький  р-н,                             
м. Сторожинець,  вул. Лугова, 
5/1 

59000,   Чернівецька обл., 
Сторожинецький  р-н,                             
м. Сторожинець,  вул. Лугова, 5/1 

Банківський рахунок відсутній

Путильська районна партійна 
організація Всеукраїнського об’- 
єднання «Свобода»

36539398
59100, Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. Путила, 
вул. Українська,49

59100, Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. Путила, вул. 
Українська,49

Банківський рахунок відсутній

Путильська селищна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

40024451
59100, Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. Путила, 
вул. Довбуша, 4

59100, Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. Путила, вул. 
Довбуша, 4

Банківський рахунок відсутній

Глибоцька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» Чернівецької області

36750970
60400, Чернівецька обл., 
Глибоцький  р-н, смт. Глибока, 
провул. Лісний, 2 «В» 

60400, Чернівецька обл., 
Глибоцький  р-н, смт. Глибока, 
провул. Лісний, 2 «В» 

Банківський рахунок відсутній

Глибоцька селищна партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» 

39954484
60400, Чернівецька обл., 
Глибоцький  р-н, смт. Глибока, 
вул. Гагаріна 6/13  

60400, Чернівецька обл., 
Глибоцький  р-н, смт. Глибока, 
вул. Гагаріна 6/13 

Банківський рахунок відсутній

Заставнівська районна в Чернівецькій 
області організація Всеукраїнського 
об’- єднання «Свобода»

36752103
59424,    Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, с. Товтри, 
вул. Пам’яті, 4

59424,    Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, с. Товтри, вул. 
Пам’яті, 4

Банківський рахунок відсутній



Заставнівська міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36751948
59400,   Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, м. Заставна, 
вул. Миру, 5/2

59400,   Чернівецька обл., 
Заставнівський р-н, м. Заставна,  
вул. Миру, 5/2

Банківський рахунок відсутній

Кельменецька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

36749525
60152,   Чернівецька обл., 
Кельменецький      р-н., с. 
Нелипівці, вул. Садова, 25

60152,   Чернівецька обл., 
Кельменецький      р-н., с. 
Нелипівці, вул. Садова, 25

Банківський рахунок відсутній

Хотинська 
міська партійна організація 
Всеукраїнського об’- єднання 
«Свобода»

39949411
60000,   Чернівецька обл., 
Хотинський р-н,   м. Хотин, 2-ий 
провул. Горького, 2

60000,   Чернівецька обл., 
Хотинський р-н,   м. Хотин, 2-ий 
провул. Горького, 2

Банківський рахунок відсутній

Новоселицька районна в Чернівецькій 
області 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода»

36945723
60312,   Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, с Рідківці, 
вул. Небесної сотні,12а/3

60312,   Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, с Рідківці, вул. 
Небесної сотні,12а/3

Банківський рахунок відсутній

Новоселицька міська партійна 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» 39972571

60300,   Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, м. 
Новоселиця,  вул. Чапаєва,16

60300,   Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, м. 
Новоселиця,  вул. Чапаєва,16

Банківський рахунок відсутній

Політична партія Вінницька 
обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода"   

33911707
23000, Вінницька обл.,                              

м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, б.53

23000, Вінницька обл.,м. 
Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе, б.53

ПАТ КБ «Приватбанк»,  
26006055327445 

Барська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
35599152

23000,
Вінницька область, Барський р-

н,
м. Бар, площа Пам’яті б.5А,

23000,
Вінницька область, Барський р-н,

м. Бар, площа Пам’яті б.5А, Банківський рахунок відсутній

Бершадська міська  партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
40412857

24400, Вінницька обл., 
Бершадський р-н, м.Бершадь, 

вул.Героїв України, б.5 , корп. 1

24400, Вінницька обл., 
Бершадський р-н, м.Бершадь, 

вул.Героїв України, б.5 , корп. 1
Банківський рахунок відсутній

Бершадська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
36833742

_24400, Вінницька обл., 
Бершадський р-н,

м. Бершадь, вул Якіра, б.4 кв. 17

_24400, Вінницька обл., 
Бершадський р-н,

м. Бершадь, вул Якіра, б.4 кв. 17 Банківський рахунок відсутній



Вінницька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
37084861

21036, Вінницька обл., м. 
Вінниця, вул. Хмельницьке 

шосе, б. 53

22400, Вінницька обл., 
Калинівський р-н, м. Калинівка, 

вул 1-го Травня, б.22
Банківський рахунок відсутній

Гайсинська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
37694841

23700, Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 

Короленка, б. 1

23700, Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 

Короленка, б. 1
Банківський рахунок відсутній

Гніванська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
37294166

23310, Вінницька обл., 
Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. 

Леніна, б.7

23310, Вінницька обл., 
Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. 

Леніна, б.7
Банківський рахунок відсутній

Жмеринська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
37187047

23100, Вінницька обл., м. 
Жмеринка, вул. Леніна, б. 11 

кв.92

23100, Вінницька обл., 
м.Жмеринка, вул. Київська, б. 18 Банківський рахунок відсутній

Жмеринська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
36831001 23100, Вінницька обл., 

м.Жмеринка, вул.Блюхера, б. 16,
23100, Вінницька обл., 

м.Жмеринка, вул.Блюхера, б. 16, Банківський рахунок відсутній

Іллінецька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39380445

22700, Вінницька обл., 
Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул. 

Гагаріна, буд. 18 

22700, Вінницька обл., 
Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул. 

Гагаріна, буд. 18 
Банківський рахунок відсутній

Калинівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
37018757

22400, Вінницька обл., 
Калинівський р-н, м. Калинівка, 

вул 1-го Травня, б.22

22400, Вінницька обл., 
Калинівський р-н, м. Калинівка, 

вул 1-го Травня, б.22
Банківський рахунок відсутній

Крижопільська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
36484077

24600, Вінницька обл, 
Крижопільський р-н, смт. 

Крижопіль, вул. Карла Маркса, 
б. 61 кв 3

24600, Вінницька обл, 
Крижопільський р-н, смт. 

Крижопіль, вул. Карла Маркса, б. 
61 кв 3

Банківський рахунок відсутній

Ладижинська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
38886728 24321, Вінницька область, місто 

Ладижин, буд. 46, кв. 44
24321, Вінницька область, місто 

Ладижин, буд. 46, кв. 44 Банківський рахунок відсутній

Липовецька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
35078552

22500, Вінницька обл., 
Липовецький р-н, смт. Липовець, 

вул. Чайковського, б. 4а

22500, Вінницька обл., 
Липовецький р-н, смт. Липовець, 

вул. Чайковського, б. 4а
Банківський рахунок відсутній

Літинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
27220288

22300, Вінницька обл, 
Літинський р-н, смт. Літин, вул 

Калініна, б. 109

22300, Вінницька обл, Літинський 
р-н, смт. Літин, вул Калініна, б. 

109
Банківський рахунок відсутній



Могилів-Подільська міська 
організація Всеукраїнсь-кого 

об’єднання «Свобода»
36833716

24000, Вінницька область, 
м.Могилів-Подільський, 
Проспект Незалежності,  

буд.105, кв. 10 

24000, Вінницька область, 
м.Могилів-Подільський, Проспект 

Незалежності,  буд.105, кв. 10 
Банківський рахунок відсутній

Мурованокуриловецька районна 
партійна організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
37040007

23400, Вінницька обл., 
Мурованокурило-вецький р-н, 
смт. Муровані Курилівці, вул 

Жовтнева, б.25

23400, Вінницька обл., 
Мурованокурило-вецький р-н, смт. 

Муровані Курилівці, вул 
Жовтнева, б.25

Банківський рахунок відсутній

Немирівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
38064593

22800, Вінницька обл., 
Немирівський р-н, м. Немирів, 

вул. 50-років ВЛКСМ, б.24 кв 14

22800, Вінницька обл., 
Немирівський р-н, м. Немирів, вул. 

50-років ВЛКСМ, б.24 кв 14
Банківський рахунок відсутній

Погребищенська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання “Свобода"
37179557

22200, Вінницька обл., 
Погребищенський р-н, м. 

Погребище, вул. 
Б.Хмельницького, б. 98/9

22200, Вінницька обл., 
Погребищенський р-н, м. 

Погребище, вул. Вінницька, б. 7
Банківський рахунок відсутній

Теплицька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
40877047

23820, Вінницька обл., 
Теплицький р-н., вул. І. Корнеги, 

б. 82

23820, Вінницька обл., 
Теплицький р-н., вул. І. Корнеги, 

б. 82
Банківський рахунок відсутній

Тиврівська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
36802227

23310, Вінницька обл, 
Тиврівський р-н, м Гнівань, вул. 

Леніна, б. 84 кв. 4

23310, Вінницька обл, Тиврівський 
р-н, м Гнівань, вул. Леніна, б. 84 

кв. 4
Банківський рахунок відсутній

Тростянецька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

“Свобода"
38813513

24300, Вінницька обл, 
Тростянецький р-н, смт. 

Тростянець, вул Дзержинського, 
б.5 кв. 3

24300, Вінницька обл, 
Тростянецький р-н, смт. 

Тростянець, вул Дзержинського, 
б.5 кв. 3

Банківський рахунок відсутній

Чернівецька районна партійна 
організація ВО «Свобода» 

Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода"

36402007
24106, Вінницька обл., 

Чернівецький район, село 
Мазурівка, вул. Зарічна 44

24106, Вінницька обл., 
Чернівецький район, село 
Мазурівка, вул. Зарічна 44

Банківський рахунок відсутній

Чечельницька районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
35814582

24800, Вінницька область, 
Чечельницький район, смт. 

Чечельник, вул. Жовтнева, буд. 
41, кв.1

24800, Вінницька область, 
Чечельницький район, смт. 

Чечельник, вул. Жовтнева, буд. 41, 
кв.1

Банківський рахунок відсутній

Хмільницька міська організація 
Всеукраїнського об’єднання « 

Свобода»
37290617

22008, Вінницька обл., 
Хмільницький р-н, с Лелітка, вул 

Дружби, б. 38

22000, Вінницька обл., Хмільник, 
вул Новоміська, б. 2 Банківський рахунок відсутній



Хмільницька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
36488857

22008, Вінницька обл., 
Хмільницький р-н, с Лелітка, вул 

Дружби, б. 38

22000, Вінницька обл., Хмільник, 
вул Новоміська, б. 2 Банківський рахунок відсутній

Шаргородська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
38663874

23500, Вінницька обл, 
Шаргородськийр-н., с.Слобода 

Шаргородська, вул Б. 
Хмельницького, б. 58

23500, Вінницька обл, 
Шаргородськийр-н., с.Слобода 

Шаргородська, вул Б. 
Хмельницького, б. 58

Банківський рахунок відсутній

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

26511459 49000,     м.Дніпропетровськ, 
вул. Шевченка, буд. 37, офіс 38

49000,      м.Дніпропетровськ, 
вул. Шевченка, буд. 37, офіс 38

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК», МФО 305299, 

№ рр 26005050264582 

Апостолівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»                       
39617012 . 

53802 Дніпропетровська обл., 
Апостолівський район, місто 

Апостолове, Вул. Центральна, 
буд. 59

53802 Дніпропетровська обл., 
Апостолівський район, місто 

Апостолове, Вул. Центральна, буд. 
59

Банківський рахунок відсутній

Васильківська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39643220

52600, Дніпропетровська 
область, Васильківський район, 

смт Васильківка, вул. 
Інтернаціональна, буд. 25

52600, Дніпропетровська область, 
Васильківський район, смт 

Васильківка, вул. Історична, буд. 
25

Банківський рахунок відсутній

Верхньодніпровська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39706002

51600, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський район, м. 
Верхньодніпровськ, проспект 

Шевченка, буд. 18

51600, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський район, м. 
Верхньодніпровськ, проспект 

Шевченка, буд. 18

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО305299, № 26002050284327

Верхньодніпровська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
40013743

51600, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський район, м. 
Верхньодніпровськ, проспект 

Шевченка, буд. 18

51600, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський район, м. 
Верхньодніпровськ, проспект 

Шевченка, буд. 18

Банківський рахунок відсутній

Вільногірська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
39760337

51700, Дніпропетровська обл., 
місто Вільногірськ, вул. 
Гагаріна, буд. 22, кв. 30

51700, Дніпропетровська обл., 
місто Вільногірськ, вул. Гагаріна, 

буд. 22, кв. 30
Банківський рахунок відсутній

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
40072589 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 

буд. 37, офіс 40
49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 

буд. 37, офіс 40 Банківський рахунок відсутній



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА" 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37302847

52001, Дніпропетровська обл., 
Дніпровський район, місто 

Підгородне, ВУЛИЦЯ 
ХАРКІВСЬКА, будинок 81

52001, Дніпропетровська обл., 
Дніпровський район, місто 

Підгородне, ВУЛИЦЯ 
ХАРКІВСЬКА, будинок 81

Банківський рахунок відсутній

Кам'янська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
3723670 51938 Дніпропетровська обл., м. 

Кам'янське, вул. Воровського, 22
51938 Дніпропетровська обл., м. 

Кам'янське, вул. Січнева, 22
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО305299, 26003050304303

Криничанська районна партійна 
організація ВО «Свобода» 38673191

52300, Дніпропетровська обл., 
Криничанський район, смт 

Кринички, вул. Польова, буд. 
64б

52300, Дніпропетровська обл., 
Криничанський район, смт 

Кринички, вул. Центральна, буд. 1, 
к. 4

Дніпропетровське РУ ПАТ 
«Приватбанк» МФО 305299, р/р 

26002050262941

МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

36759769
53401, Дніпропетровська обл., 

місто Марганець, вулиця 
Єдності, буд. 164

53401, Дніпропетровська обл., 
місто Марганець, вулиця Єдності, 

буд. 164
Банківський рахунок відсутній

МЕЖІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
40620395

52900, Дніпропетровська обл., 
Межівський район, смт Межова, 

вул. Левадна, буд. 66

52900, Дніпропетровська обл., 
Межівський район, смт Межова, 

вул. Левадна, буд. 66
Банківський рахунок відсутній

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
37196402

53200, Дніпропетровська обл., м. 
Нікополь, вул. 

Електрометалургів, буд. 46

53200, Дніпропетровська обл., м. 
Нікополь, вул. Електрометалургів, 

буд. 46
Банківський рахунок відсутній

Нікопольська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39998500

53200, Дніпропетровська обл., 
місто Нікополь, вул. 

Електрометалургів, буд. 46-А

53200, Дніпропетровська обл., 
місто Нікополь, вул. 

Електрометалургів, буд. 46-А
Банківський рахунок відсутній

Новомосковська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
372593357

51200, Дніпропетровська обл., 
місто  Новомосковськ, по. 
Перемоги, буд. 17, оф. 3

51200, Дніпропетровська обл., 
місто  Новомосковськ, по. 
Перемоги, буд. 17, оф. 3

Банківський рахунок відсутній

Новомосковська районна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
37179853

51250 Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, смт 

Губиниха, вул. Берегового, буд. 
4

51250 Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, смт 

Губиниха, вул. Берегового, буд. 4
Банківський рахунок відсутній



Орджонікідзевська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода» 
Дніпропетровської області

37160439
53300, Дніпропетровська обл., 

місто Покров, вул. Героїв 
України, буд. 5

53300, Дніпропетровська обл., 
місто Покров, вул. Героїв України, 

буд. 5
Банківський рахунок відсутній

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39987001
51400, Дніпропетровська 

область, місто Павлоград, вул. 
Коновата, буд. 88

51400, Дніпропетровська область, 
місто Павлоград, вул. Коновата, 

буд. 88
Банківський рахунок відсутній

Петропавлівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39852794

52700, Дніпропетровська обл, 
Петропавлівський район, смт 

Петропавлівка, вул. Жовтнева, 
буд. 135, корпус А, кв. 14

52700, Дніпропетровська обл, 
Петропавлівський район, смт 

Петропавлівка, вул. Жовтнева, 
буд. 135, корпус А, кв. 14

Банківський рахунок відсутній

Синельниківська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
38641180

52514, Дніпропетровська 
область, Синельниківський 
район, село Зайцеве, вул. 

Центральна, буд. 38

52514, Дніпропетровська область, 
Синельниківський район, село 

Зайцеве, вул. Центральна, буд. 38
Банківський рахунок відсутній

СОФІЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

39697103
53100, Дніпропетровська 

область, Софіївський район, смт 
Софіївка, вул. Жовтнева, буд. 81

53100, Дніпропетровська область, 
Софіївський район, смт Софіївка, 

вул. Незалежності, буд. 81

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО305299, 26005053526068

Донецька обласна  організація   
«Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
33967000

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля,вулиця 

Комунальна, будинок 2, офіс 1

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля,вулиця 

Комунальна, будинок 2, офіс 1

АТ КБ «ПриватБанк» Код 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 

UA323355480000026007053605628

Артемівська міська партійна 
організація «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода»
38245743

84500, Донецька обл., місто 
Артемівськ, вулиця Ювілейна, 

будинок 91, квартира 28

84500, Донецька обл., місто 
Артемівськ, вулиця Ювілейна, 

будинок 91, квартира 28
Банківський рахунок відсутній

Добропільська міська партійна 
організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
38904757

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вулиця 

Першотравнева, будинок 119, 
квартира 35

85000, Донецька обл., місто 
Добропілля, вулиця 

Першотравнева, будинок 119, 
квартира 35

Банківський рахунок відсутній

Дружківська міська партійна 
організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
38801927

84204, Донецька обл., місто 
Дружківка, вулиця Новосільська, 

будинок 36

84204, Донецька обл., місто 
Дружківка, вулиця Новосільська, 

будинок 36
Банківський рахунок відсутній



Костянтинівська міська партійна 
організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
38692319

85113, Донецька обл., місто 
Костянтинівка, вулиця 

Чернігівська, будинок 96,

85113, Донецька обл., місто 
Костянтинівка, вулиця 

Чернігівська, будинок 96,
Банківський рахунок відсутній

Краматорська міська партійна 
організація «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода»
38491615

84318, Донецька обл., місто 
Краматорськ, вулиця Заводська, 

будинок 166 

84318, Донецька обл., місто 
Краматорськ, вулиця Заводська, 

будинок 166 
Банківський рахунок відсутній

Маріупольська міська партійна 
організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
37303196

87500, Донецька обл., місто 
Маріуполь, вулиця Апатова, 

будинок 136 а, офіс 411

87500, Донецька обл., місто 
Маріуполь, вулиця Апатова, 

будинок 136 а, офіс 411
Банківський рахунок відсутній

Слов’янська міська партійна 
організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
37011306

84116, Донецька обл., місто 
Слов’янськ, вулиця Каховська, 

будинок 24

84116, Донецька обл., місто 
Слов’янськ, вулиця Каховська, 

будинок 24

АТ КБ «ПриватБанк» Код 
ЄДРПОУ 14360570, 

 рахунок № 
UA953355548000002600205360873

8

Великоновосілківська районна 
партійна організація «Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода»
39203128

85500, Донецька обл., 
Великоновосілківський район, 
селище міського типу Велика 
Новосілка,вулиця Набережна, 

будинок 35

85500, Донецька обл., 
Великоновосілківський район, 
селище міського типу Велика 
Новосілка,вулиця Набережна, 

будинок 35

Банківський рахунок відсутній

Торецька міська партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода»
38838873

85280, Донецька обл., місто 
Торецьк, вулиця Козача, будинок 

9, квартира 2

85280, Донецька обл., місто 
Торецьк, вулиця Козача, будинок 

9, квартира 2
Банківський рахунок відсутній

 Житомирська обласна організація 
Всеукраїнського об’єдання 

"Свобода" 
33686723

13300, Житомирська область, 
місто Житомир, вул. Небесної 

Сотні, 60

13300, Житомирська область, 
місто Житомир, вул. Небесної 

Сотні, 60

 АТ Райффайзен банк Аваль, 
МФО 380 805, р.р. 26007350955 

від 03.11.2011 

БердичA61:E69івська міська партійна 
організація ВО «Свобода» 36710964

13300, Житомирська обл., місто 
Бердичів, ВУЛИЦЯ МУЧНА, 

будинок,52, корпусА, квартира 
43

13300, Житомирська обл., місто 
Бердичів, ВУЛИЦЯ МУЧНА, 

будинок,52, корпусА, квартира 43
Банківський рахунок відсутній

Бердичівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»"
39989784

13300, Житомирська обл., місто 
Бердичів, ВУЛИЦЯ 

ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 
15, квартира 56

13300, Житомирська обл., місто 
Бердичів, ВУЛИЦЯ 

ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 15, 
квартира 56

Банківський рахунок відсутній



Андрушівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
36532848

13400, Житомирська обл., 
Андрушівський район, місто 

Андрушівка, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, 
будинок1, квартира 4

13400, Житомирська обл., 
Андрушівський район, місто 

Андрушівка, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, 
будинок1, квартира 4

Банківський рахунок відсутній

Брусилівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
37547038

12601, Житомирська обл., 
Брусилівський район, селище 

міського типу Брусилів, 
ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, буд 3

12601, Житомирська обл., 
Брусилівський район, селище 

міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ 
ЛЕРМОНТОВА, буд 3

Банківський рахунок відсутній

Володарськ-Волинська районна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» Житомирської 
області

36427988

12114, Житомирська обл., 
Хорошівський район, селище 
міського типу Нова Борова, 

ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 64

12114, Житомирська обл., 
Хорошівський район, селище 
міського типу Нова Борова, 

ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 64

Банківський рахунок відсутній

Житомирська міська організація 
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»
33686819

10029, Житомирська обл.,місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, буд 60

10029, Житомирська обл.,місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, буд 60
Банківський рахунок відсутній

Житомирська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» Житомирської 
області

36710660

12444, Житомирська обл., 
Житомирський район, село 

Сінгури, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 16-А, квартира 1

12444, Житомирська обл., 
Житомирський район, село 

Сінгури, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 16-А, квартира 1

Банківський рахунок відсутній

Коростишівська районна організація 
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»
38284431 Житомирська обл., 

м.Коростишів, вул. Горького,2
Житомирська обл., м.Коростишів, 

вул. Горького,2 Банківський рахунок відсутній

Любарська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
38182118

13100, Житомирська обл., 
Любарський район, селище 

міського типу Любар, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 26, квартира 4

13100, Житомирська обл., 
Любарський район, селище 

міського типу Любар, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 26, квартира 4

АТ «Ощадбанк», МФО 311647, р.р. 
№ 26004300956691 від 

09.03.2017р.  

Малинська міська партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
36634831

11601, Житомирська обл., місто 
Малин, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, 

будинок 41

11601, Житомирська обл., місто 
Малин, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, 

будинок 41
Банківський рахунок відсутній

Малинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
37777548

11602, Житомирська обл.,місто 
Малин, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 2

11602, Житомирська обл.,місто 
Малин, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 2
Банківський рахунок відсутній



Новоград-волинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
39993612

11700, Житомирська обл., місто 
Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ 

ВОКЗАЛЬНА,  41,кв.5

11700, Житомирська обл., місто 
Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ 

ВОКЗАЛЬНА,  41,кв.5
Банківський рахунок відсутній

Овруцька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
37774840

11001, Житомирська обл., 
Олевський район, місто Олевськ, 

ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
будинок 4, квартира 46

11001, Житомирська обл., 
Олевський район, місто Олевськ, 

ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
будинок 4, квартира 46

Банківський рахунок відсутній

Олевська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
37274092

11001, Житомирська обл., 
Олевський район, місто Олевськ, 

ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
будинок 4, квартира 46

11001, Житомирська обл., 
Олевський район, місто Олевськ, 

ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
будинок 4, квартира 46

Банківський рахунок відсутній

Попільнянська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» 
36899646

13546, Житомирська обл., 
Попільнянський район, село 

Строків, ВУЛИЦЯ 
НАБЕРЕЖНА, будинок 7

13546, Житомирська обл., 
Попільнянський район, село 

Строків, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 
будинок 7

Банківський рахунок відсутній

Радомишльська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода»
36402654

12201, Житомирська обл., 
Радомишльський район, місто 

Радомишль, ВУЛИЦЯ 
БОНДАРЕНКА, будинок 9, 

квартира 1

Житомирська обл., м.Радомишль, 
вул. 9 січня, 12 Банківський рахунок відсутній

Політична партія Ружинська районна 
партійна організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
36928378

13600, Житомирська обл., 
Ружинський район, село Заріччя, 
ВУЛ.СКВИРСЬКА, будинок 219

13600, Житомирська обл., 
Ружинський район, село Заріччя, 
ВУЛ.СКВИРСЬКА, будинок 219

Банківський рахунок відсутній

Черняхівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
36976882

12301, Житомирська обл., 
Черняхівський район, селище 

міського типу Черняхів, 
ВУЛИЦЯ БУДЬОННОГО, 

будинок 10

12301, Житомирська обл., 
Черняхівський район, селище 

міського типу Черняхів, ВУЛИЦЯ 
БУДЬОННОГО, будинок 10

Банківський рахунок відсутній

Чуднівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
37155759

13201, Житомирська обл., 
Чуднівський район, місто 

Чуднів, ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ 
ЖОВТНЯ, будинок 4А

13201, Житомирська обл., 
Чуднівський район, місто Чуднів, 
ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 

будинок 4А

Банківський рахунок відсутній



Народицька районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
37843767

11401, Житомирська обл., 
Народицький район, селище 

міського типу Народичі, 
ВУЛИЦЯ 1-ТРАВНЯ, будинок 

17, квартира 2

11401, Житомирська обл., 
Народицький район, селище 

міського типу Народичі, ВУЛИЦЯ 
1-ТРАВНЯ, будинок 17, квартира 

2

Банківський рахунок відсутній

Баранівська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
39907937

12700, Житомирська обл., 
Баранівський район, місто 

Баранівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 
будинок 28

12700, Житомирська обл., 
Баранівський район, місто 

Баранівка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 
будинок 28

Банківський рахунок відсутній

Лугинська районна партійна 
організація Всеукраїнського 

об’єднання "Свобода"
39825425

11301, Житомирська обл., 
Лугинський район, селище 

міського типу Лугини, ВУЛИЦЯ 
К.МАРКСА, будинок 15, 

квартира 2

11301, Житомирська обл., 
Лугинський район, селище 

міського типу Лугини, ВУЛИЦЯ 
К.МАРКСА, будинок 15, квартира 

2

ПАТ КБ «ПриватБанк»,№ 
26000055821920

Романівська районна організація 
Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода»
34841938

13001, Житомирська обл., 
Романівський район, селище 

міського типу Романів, 
ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 

64

13001, Житомирська обл., 
Романівський район, селище 

міського типу Романів, ВУЛИЦЯ 
ЖОВТНЕВА, будинок 64

Банківський рахунок відсутній

Корольовська районна організація 
Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода» міста Житомира 

33686452
10029, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, будинок 60

10029, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, будинок 60
Банківський рахунок відсутній

Богунська районна організація 
Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода» міста Житомира 

33686426
10029, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, будинок 60

10029, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ, будинок 60
Банківський рахунок відсутній

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

36571824

Кіровоградська обл., 
Долинський район, м. 

Долинська, вул. Шевченка, 
буд.47

Кіровоградська обл., 
Долинський район, м. 

Долинська, вул. Шевченка, 
буд.47

Рахунок №26002309354 в UAN, в 
АТ "Райффайзен  Банк АВАЛЬ", 

МФО 380805    

БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37928342, 
02.03.2012

27200, Кіровоградська обл, 
Бобринецький р-н, м.Бобринець, 

вул.Воровського, буд.5, 
0951851958

27200, Кіровоградська обл, 
Бобринецький р-н, м.Бобринець, 

вул.Воровського, буд.5, 
0951851958

Банківський рахунок відсутній

ВІЛЬШАНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36542458, 
15.10.2010

26600, Кіровоградська обл, 
Вільшанський р-н, смт 

Вільшанка, вул. Комсомольська, 
буд. 16, кв.6, 0972801738

26600, Кіровоградська обл, 
Вільшанський р-н, смт Вільшанка, 
вул. Комсомольська, буд. 16, кв.6, 

0972801738

Банківський рахунок відсутній



ГАЙВОРОНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38492081, 
23.04.2013

26300, Кіровоградська обл, 
Гайворонський р-н, м.Гайворон, 
вул.Леніна, буд.43, 0985518226

26300, Кіровоградська обл, 
Гайворонський р-н, м.Гайворон, 
вул.Леніна, буд.43, 0985518226

Банківський рахунок відсутній

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39952487, 
17.08.2015

26510, Кіровоградська обл, 
Голованівський р-н, с. 

Межирічка, вул.Крупської, 
буд.27, 0525230149

26510, Кіровоградська обл, 
Голованівський р-н, с. Межирічка, 
вул.Крупської, буд.27, 0525230149

Банківський рахунок відсутній

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

35046756, 
01.06.2009

27000, Кіровоградська обл, 
Добровеличківський р-н, смт 

Добровеличківка, вул.Шевченка, 
буд. 119, кв.5, 0525352151

27000, Кіровоградська обл, 
Добровеличківський р-н, смт 

Добровеличківка, вул.Шевченка, 
буд. 119, кв.5, 0525352151

Банківський рахунок відсутній

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

38797916, 
17.09.2013

28500, Кіровоградська обл, 
Долинський р-н, м.Долинська, 

вул. Шевченка, буд. 47, 
0667418844

28500, Кіровоградська обл, 
Долинський р-н, м.Долинська, вул. 

Шевченка, буд. 47, 0667418844
Банківський рахунок відсутній

ЗНАМ`ЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36812523, 
25.03.2010

27431, Кіровоградська обл, 
Знам`янський р-н, с.Богданівка, 

вул. Вокзальна, буд. 28

27431, Кіровоградська обл, 
Знам`янський р-н, с.Богданівка, 

вул. Вокзальна, буд. 28
Банківський рахунок відсутній

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38504676, 
12.06.2013

27652, Кіровоградська обл, 
Кіровоградський р-н, 

с.Первозванівка, вул.Шевченка, 
буд 40, 0662749649

27652, Кіровоградська обл, 
Кіровоградський р-н, 

с.Первозванівка, вул.Шевченка, 
буд 40, 0662749649

Банківський рахунок відсутній

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37323940, 
23.12.2011

28431, Кіровоградська обл, 
Компаніївський р-н с. 

Першотравенка, вул. Фрунзе, 
буд. 28, 0990444213

28431, Кіровоградська обл, 
Компаніївський р-н с. 

Першотравенка, вул. Фрунзе, буд. 
28, 0990444213

Банківський рахунок відсутній

МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38593483, 
13.05.2013

26223, Кіровоградська обл, 
Маловисківський р-н, смт 

Смоліне, вул.Козакова, буд.8, 
кв.73

26223, Кіровоградська обл, 
Маловисківський р-н, смт 

Смоліне, вул.Козакова, буд.8, 
кв.73

Банківський рахунок відсутній

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36706889, 
28.10.2009

26100, Кіровоградська обл, 
Новоархангельський р-н, смт 

Новоархангельськ, вул. Садова, 
буд. 47

26100, Кіровоградська обл, 
Новоархангельський р-н, смт 

Новоархангельськ, вул. Садова, 
буд. 47

Банківський рахунок відсутній



НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36299027, 
21.04.2009

26000, Кіровоградська обл, 
Новомиргородський р-н, м. 

Новомиргород, тупик Франка, 
буд. 10, 0674265244

26000, Кіровоградська обл, 
Новомиргородський р-н, м. 

Новомиргород, тупик Франка, буд. 
10, 0674265244

Банківський рахунок відсутній

НОВОУКРАЇНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36542243, 
29.05.2009

27100, Кіровоградська обл, 
Новоукраїнський р-н, м. 

Новоукраїнка, вул. Радянська, 
буд 13

27100, Кіровоградська обл, 
Новоукраїнський р-н, м. 

Новоукраїнка, вул. Радянська, буд 
13

Банківський рахунок відсутній

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38286774, 
05.06.2013

27300, Кіровоградська обл, 
Олександрівський р-н, смт 

Олександрівка, вул. Леніна, буд. 
96

27300, Кіровоградська обл, 
Олександрівський р-н, смт 

Олександрівка, вул. Леніна, буд. 
96

Банківський рахунок відсутній

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА  
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА

36005684, 
13.06.2008

28000, Кіровоградська обл, м. 
Олександрія, 

вул.Першотравнева, буд. 51, 
кв.19, 0962112805

28000, Кіровоградська обл, м. 
Олександрія, вул.Першотравнева, 

буд. 51, кв.19, 0962112805
Банківський рахунок відсутній

ОНУФРІЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

39789796, 
13.05.2015

28121, Кіровоградська обл, 
Онуфріївський р-н, с. Деріївка, 

вул. Молодіжна, буд. 5, 
0988223274

28121, Кіровоградська обл, 
Онуфріївський р-н, с. Деріївка, 

вул. Молодіжна, буд. 5, 
0988223274

Банківський рахунок відсутній

ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38680497, 
04.12.2013

27030, Кіровоградська обл, 
Добровеличківський р-н, вул. 

Ватутіна, буд. 23

27030, Кіровоградська обл, 
Добровеличківський р-н, вул. 

Ватутіна, буд. 23
Банківський рахунок відсутній

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38555867, 
12.03.2013

28335, Кіровоградська обл, 
Петрівський р-н, с.Луганка, вул. 

Матросова, буд. 31

28335, Кіровоградська обл, 
Петрівський р-н, с.Луганка, вул. 

Матросова, буд. 31
Банківський рахунок відсутній

СВІТЛОВОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

35955018, 
03.06.2008

27503, Кіровоградська обл, 
м.Світловодськ, вул. Калініна, 

буд.3, кв.101, 0683442180

27503, Кіровоградська обл, 
м.Світловодськ, вул. Калініна, 

буд.3, кв.101, 0683442180
Банківський рахунок відсутній

УСТИНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36390183, 
19.10.2009

28600, Кіровоградська обл, 
Устинівський р-н, смт 

Устинівка, вул. Куйбишева, буд. 
107

28600, Кіровоградська обл, 
Устинівський р-н, смт Устинівка, 

вул. Куйбишева, буд. 107
Банківський рахунок відсутній



УЛЬЯНОВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

37324766, 
27.10.2010

26400, Кіровоградська обл, 
Ульяновський р-н, м. Ульяновка, 

провулок Шевченка, буд.23

26400, Кіровоградська обл, 
Ульяновський р-н, м. Ульяновка, 

провулок Шевченка, буд.23
Банківський рахунок відсутній

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38852505, 
24.10.2013

25006, Кіровоградська обл, м. 
Кіровоград, вул. Гоголя, буд. 80, 

0954510605

25006, Кіровоградська обл, м. 
Кіровоград, вул. Гоголя, буд. 80, 

0954510605
Банківський рахунок відсутній

ЗНАМ`ЯНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36480884, 
18.05.2009

27400, Кіровоградська обл, смт 
Знам`янка Друга, вул.Кірова, 

буд.130

27400, Кіровоградська обл, смт 
Знам`янка Друга, вул.Кірова, 

буд.130
Банківський рахунок відсутній

 ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ 
КРОПИВНИЦЬКИЙ ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО "СВОБОДА"

36793705, 
21.10.2009

25004, Кіровоградська обл, 
м.Кіровоград, вул. Таврійська, 

буд. 45

25004, Кіровоградська обл, 
м.Кіровоград, вул. Таврійська, буд. 

45
Банківський рахунок відсутній

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ 
КРОПИВНИЦЬКИЙ ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО "СВОБОДА"

367993532, 
06.11.2009

25006, Кіровоградська обл, м. 
Кіровоград, вул. Гоголя, буд. 80, 

офіс 8

25006, Кіровоградська обл, м. 
Кіровоград, вул. Гоголя, буд. 80, 

офіс 8
Банківський рахунок відсутній

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА  МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

37248544, 
17.09.2010

28000, Кіровоградська обл, м. 
Олександрія, 

вул.Червоноармійська, буд.34, 
0681811170

28000, Кіровоградська обл, м. 
Олександрія, 

вул.Червоноармійська, буд.34, 
0681811170

Банківський рахунок відсутній

СВІТЛОВОДСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36492109, 
01.07.2009

27500, Кіровоградська обл, 
м.Світловодськ, вул. Кірова, 

буд.11, 0688665807

27500, Кіровоградська обл, 
м.Світловодськ, вул. Кірова, 

буд.11, 0688665807
Банківський рахунок відсутній

ГАЙВРОНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38817125, 
27.02.2017

26300, Кіровоградська обл, 
Гайворонський р-н, м.Гайворон, 
вул. Куйбишева, буд. 164, кв.5, 

0505843038

26300, Кіровоградська обл, 
Гайворонський р-н, м.Гайворон, 
вул. Куйбишева, буд. 164, кв.5, 

0505843038

Банківський рахунок відсутній

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

39044862, 
30.12.2013

26300, Кіровоградська обл, 
Долинський р-н, м.Долинська, 

вул. Шевченка, буд. 47, 
0523453101

26300, Кіровоградська обл, 
Долинський р-н, м.Долинська, вул. 

Шевченка, буд. 47, 0523453101
Банківський рахунок відсутній

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

38756005, 
02.08.2013

26200, Кіровоградська обл, 
Маловисківський р-н, м. Мала 

Виска, вул. Котовського, буд.16

26200, Кіровоградська обл, 
Маловисківський р-н, м. Мала 

Виска, вул. Котовського, буд.16
Банківський рахунок відсутній



Черкаська обласна організація 
Всеукраїнського об`єднання 

«Свобода»
36780334

Україна, 19500, Черкаська 
область, місто Умань, 

ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО , 
будинок 73, квартира 30

Україна, 19500, Черкаська 
область, місто Умань, ВУЛИЦЯ 

УРИЦЬКОГО , будинок 73, 
квартира 30

Черкаське ГРУ ПАТ КБ 
"ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 
14360570, код банку 354347 , 
номер поточного рахунку № 

26006051537453               

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36157865

19500, Україна, Черкаська 
область, Городищенський район, 

місто Городище, ВУЛИЦЯ 
КРУПСЬКОЇ, будинок 53

19500, Україна, Черкаська область, 
Городищенський район, місто 

Городище, ВУЛИЦЯ 
КРУПСЬКОЇ, будинок 53

Банківський рахунок відсутній

ДРАБІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

39639832

19800, Україна, Черкаська 
область, Драбівський район, 

селище міського типу Драбів, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 

19

19800, Україна, Черкаська область, 
Драбівський район, селище 

міського типу Драбів, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 19

Драбівське віділення Черкаського 
ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», Код 

банку 354347, № рахунку 
26009051529639

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36773228

19201, Україна, Черкаська 
область, Жашківський район, 

місто Жашків, ВУЛИЦЯ 
КОВПАКА, будинок 38

19201, Україна, Черкаська область, 
Жашківський район, місто 

Жашків, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, 
будинок 38

Банківський рахунок відсутній

ЗВЕНИГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

38265597

20200, Україна, Черкаська 
область, Звенигородський район, 

місто Звенигородка, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 

10 

20200, Україна, Черкаська область, 
Звенигородський район, місто 

Звенигородка, ВУЛИЦЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 10 

Банківський рахунок відсутній

ХРИСТИНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА» 

40005292

20001, Україна, Черкаська 
область, Христинівський район, 

місто Христинівка, ВУЛИЦЯ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 38

20001, Україна, Черкаська область, 
Христинівський район, місто 
Христинівка, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ, будинок 38

Банківський рахунок відсутній

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36385037

19700, Україна, Черкаська 
область, Золотоніський район, 
місто Золотоноша, ВУЛИЦЯ 

СТРУНКІВСЬКА-НАБЕРЕЖНА, 
будинок 41

19700, Україна, Черкаська область, 
Золотоніський район, місто 

Золотоноша, ВУЛИЦЯ 
СТРУНКІВСЬКА-НАБЕРЕЖНА, 

будинок 41

Золотоніське відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26008051539813

ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36774525

19774, Черкаська область, 
Золотоніський район, село 

Чапаївка, ВУЛИЦЯ 
ЖОВТНЕВА, будинок 23-А

19774, Черкаська область, 
Золотоніський район, село 

Чапаєвка, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, 
будинок 23-А

Банківський рахунок відсутній



КАМ’ЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36173164

20801, Україна, Черкаська 
область, Кам’янський район, 

місто Кам’янка, ВУЛИЦЯ 
ПУШКІНА, 44, кв.34

20801, Україна, Черкаська область, 
Кам’янський район, місто 

Кам’янка, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, 
44, кв.34

Кам’янське відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26005051535025

КАНІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
36113592

19000 Україна, Черкаська 
область, Канівський район, місто 

Канів, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 
ДНІПРА, будинок 37, квартира 

97

19000 Україна, Черкаська область, 
Канівський район, місто Канів, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, 
будинок 37, квартира 97

Канівське відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26003051540829

КАНІВСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
39610661

19000 Україна, Черкаська 
область, Канівський район, місто 

Канів, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 
ДНІПРА, будинок 1/7

19000 Україна, Черкаська область, 
Канівський район, місто Канів, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, 
будинок 1/7

Канівське відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26003051533900

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36776475

20500, Україна, Черкаська 
область, Катеринопільський 
район, селище міського типу 

Катеринопіль, ВУЛИЦЯ КАРЛА 
МАРКСА, будинок 54

20500, Україна, Черкаська область, 
Катеринопільський район, селище 

міського типу Катеринопіль, 
ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, 

будинок 54

Катеринопільське відділення ПАТ 
КБ «Приватбанк», код банку 

354347, № рахунку 
26003051539409

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36227554

19400, Україна, Черкаська 
область, Корсунь-

Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, 

ВУЛИЦЯ ТРАНСПОРТНА, 
будинок 57

19400, Україна, Черкаська область, 
Корсунь-Шевченківський район, 
місто Корсунь-Шевченківський, 

ВУЛИЦЯ ТРАНСПОРТНА, 
будинок 57

Корсунь-Шевченківське віділення 
ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 

354347, № рахунку 
26006051529773

МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36778268

20100, Україна, Черкаська 
область,                    

Маньківський район, селище 
міського типу Маньківка, 

ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 
20

20100, Україна, Черкаська область,                    
Маньківський район, селище 

міського типу Маньківка, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 20

Банківський рахунок відсутній

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
36157755

18021, Україна,Черкаська 
область, місто Черкаси, 

ВУЛИЦЯ Різдвяна, будинок 43, 
квартир 45

18021, Україна,Черкаська область, 
місто Черкаси, ВУЛИЦЯ Різдвяна, 

будинок 43, квартир 45

Черкаське ГРУ ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26004051518571

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
36196144

20700, Україна, Черкаська 
область, Смілянський район, 

місто Сміла, ПРОВУЛОК 
ПРОЛЕТАРСЬКИЙ, будинок 6, 

квартира 1

20700, Україна, Черкаська область, 
Смілянський район, місто Сміла, 
ПРОВУЛОК ПРОЛЕТАРСЬКИЙ, 

будинок 6, квартира 1

Смілянське відділення ПАТ КБ 
«Приватбанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26001051535751



СМІЛЯНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36196155

20700, Україна, Черкаська 
область, Смілянський район, 

місто Сміла, ВУЛИЦЯ 
КОМУНАРСЬКА, будинок 136, 

квартира 11

20700, Україна, Черкаська область, 
Смілянський район, місто Сміла, 

ВУЛИЦЯ КОМУНАРСЬКА, 
будинок 136, квартира 11

Смілянське відділення 
Черкаського ГРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк», код банку 354347, 
№ рахунку 26001051528779

ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"СВОБОДА"

36780151

20400, Черкаська обл., 
Тальнівський район, місто 

Тальне, ВУЛИЦЯ 
НЕКСРАСОВА, будинок 46

20400, Черкаська обл., 
Тальнівський район, місто Тальне, 

ВУЛИЦЯ НЕКСРАСОВА, 
будинок 46

Банківський рахунок відсутній

УМАНСЬКА РАЙОНА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
36534080

20324, Україна, Черкаська 
область, Уманський район, село 
Родниківка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 

будинок 64

20324, Україна, Черкаська область, 
Уманський район, село 

Родниківка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 64

Уманське відділення ПАТ КБ 
«ПриватБанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26000051525869

УМАНСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
33954190

20300, Україна, Черкаська 
область, місто Умань, ВУЛИЦЯ 

УРБАЙЛІСА, 105

20300, Україна, Черкаська область, 
місто Умань, ВУЛИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 10

Уманське відділення ПАТ КБ 
«ПриватБанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26004051530162

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ`ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
36994922

18006 Україна, Черкаська 
область, м.Черкаси ВУЛИЦЯ 

ЛАЗАРЄВА, будинок 6, офіс 301

18006 Україна, Черкаська область, 
м.Черкаси ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЄВА, 

будинок 6, офіс 301

Черкаське ГРУ ПАТ КБ 
«ПриватБанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26004051533017

ЧИГИРИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36566133

20901, Україна, Черкаська 
область, Чигиринський р-н, село 
Вітове, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 

будинок 53

20901, Україна, Черкаська область, 
Чигиринський р-н, село Вітове, 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 
53

Банківський рахунок відсутній

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36782777

19943, Україна, Черкаська 
область, Чорнобаївський район, 

село Ревбинці, ВУЛИЦЯ 
Шевченка, будинок 7

19943, Україна, Черкаська область, 
Чорнобаївський район, село 

Ревбинці, ВУЛИЦЯ Шевченка, 
будинок 7

Чорнобаївське відділення ПАТ КБ 
«ПриватБанк», код банку 354347, 

№ рахунку 26006051535552

ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36783629

20600, Україна, Черкаська 
область, Шполянський район, 

місто Шпола, ВУЛИЦЯ 
ЕНГЕЛЬСА, будинок 17

20600, Україна, Черкаська область, 
Шполянський район, місто Шпола, 
ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 17

Банківський рахунок відсутній

ШПОЛЯНСЬКА РАЙОНА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА»

36518928

20600, Україна, Черкаська 
область, Шполянський район, 

місто Шпола, ВУЛИЦЯ 
ГАГАРІНА, будинок 4

20600, Україна, Черкаська область, 
Шполянський район, місто Шпола, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 4

Банківський рахунок відсутній



ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36771424

20250, Україна, Черкаська 
область, місто Ватутіне, 

ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ, будинок 
17, квартира 2

20250, Україна, Черкаська область, 
місто Ватутіне, ПРОСПЕКТ 

ДРУЖБИ, будинок 17, квартира 2
Банківський рахунок відсутній

ЛИСЯНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
36643702

19300, Україна, Черкаська 
область, Лисянський район, 

селище міського типу Лисянка, 
ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 
будинок 24

19300, Україна, Черкаська область, 
Лисянський район, селище 

міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ 
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 

24

Банківський рахунок відсутній

ПРИДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У 
МІСТІ ЧЕРКАСИ ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"

36446801

18034, Україна, Черкаська 
область, місто Черкаси, 
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА 

ГАЛАНА, будинок 11, кімната 
702

18034, Україна, Черкаська область, 
місто Черкаси, ВУЛИЦЯ 

ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, будинок 
11, кімната 702

Банківський рахунок відсутній



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 -

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

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

транспортні засоби підпункт 1 -

рухоме майно   підпункт 2 -

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 
усього пункт 1.3 -

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 Безоплатне користування

нерухоме майно, що перебуває  на праві 
користування, усього пункт 2.1 Безоплатне користування

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 1545400,32

на рахунках політичної партії пункт 1.1 1545400,32

на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 -

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 -

Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру



членські внески -

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

повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 -

грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 -

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 -

на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 -

Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 -

грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 -

грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 -

Кошти від господарської діяльності, у тому числі: 265324,49

доходи від здачі майна в оренду -

дивіденди, проценти, роялті -

надходження за договорами -

надходження від заходів, що проводяться 
політичною партією -

дохід від відчуження  нерухомого майна -

дохід від відчуження рухомого  майна -

дохід від відчуження нематеріальних прав -

 дохід від відчуження цінних паперів

інші види доходів, що не заборонені законом (у тому 
числі переваги, пільги, послуги) 265324,49

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 -

транспортними засобами пункт 3.1 -

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

власнику пункти 3.2, 3.3 -

до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 -

рухомим майном, усього пункт 3.4 -

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



власнику пункти 3.5, 3.6 -

до державного бюджету пункти 3.5, 3.6 -

Внески нематеріальними активами, усього глава 4               
розділу ІІІ -

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, у тому 
числі: 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 102004,12

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

власнику пункти 6.2, 6.3 -
до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 -
Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у 
тому числі: розділ IV 780591,92
заробітна плата 237200,00
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) -
оренда транспортних засобів -
оренда обладнання та технічних засобів -
послуги зв’язку 8094,23
витрати на соціальну допомогу -
проведення з’їздів, партійних конференцій, 
загальних зборів -

матеріальні витрати та оплата послуг 41929,37
капітальний ремонт -
капітальні вкладення -
сплачені податки та збори 119939,63
повернення запозичених коштів -
придбання нерухомого майна -
придбання рухомого майна -
придбання цінних паперів -
придбання нематеріальних активів -
утримання місцевих організацій партії,  інших 
зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з 
них

33540,00

регіональні відділення 33540,00
інші зареєстровані структурні підрозділи -
витрачено з виборчих фондів -
повернуто з виборчих фондів, з них -
юридичним особам та фізичним особам − 
підприємцям -

фізичним особам -
перераховано до державного бюджету з виборчих 
фондів -



заснування і утримання видавництв, інформаційних 
агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх 
закладів

-

публічні заходи -

пропагандистська діяльність (інформаційна, 
рекламна, видавнича, поліграфічна),  у тому числі: 74908,26

видавнича діяльність 74908,26
розміщення зовнішньої політичної реклами -
розміщення реклами на телебаченні -
розміщення реклами на радіо -
розміщення реклами у друкованих засобах масової 
інформації -

міжнародна діяльність 264980,43
інші не заборонені законом витрати -
перерахування штрафних санкцій за укладеними 
договорами -

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 81785,03



Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на 
кінець звітного періоду 

Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери, що перебувають у власності, усього, у тому
числі: 

глава 1 розділу І -

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 -

за кордоном -

транспортні засоби підпункт 1 -

рухоме майно  підпункт 2 -

нематеріальні активи, що перебувають у власності, 
всього, у тому числі: пункт 1.3 -

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 I Безоплатне користування

нерухоме майно, що перебуває  на праві 
користування, усього, у тому числі: пункт 2.1 Безоплатне користування

 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/ 
відсутність 
обтяжень 

Дата відчу-
ження

Вартість 
відчуження

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Загальна сума - - - -

1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби

Інше нерухоме 
майно

-

- -

- -

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

Нежитлові, 
офісні 

приміщення, 
будинки

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення

Земельні 
ділянки

Сума доходу 
за звітний 

період 
(оренда тощо)

-

-

- -

- -

-

Балансова вартість на 
кінець  звітного 

кварталу

- -

- -

- -

-

-

- -

- -

-

- -

- -

-

--



Перелік 
транспортних 
засобів

Рік випуску Дата 
придбання

Вартість 
придбання майна

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Дата відчу-
ження 
майна

Вартість 
відчуження 

майна

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

2) рухоме майно*

Назва рухомого 
майна

Місцезнаходження 
об'єкта (країна, 

адреса)

Дата 
придбання

Вартасть 
придбання 

майна

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Дата відчуження 
майна

Вартість 
відчуження 

майна

- - - - - - -

- - - - - - -

Загальна сума

Автомобілі 
легкові

-

Марка/модель (об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, потужність 

двигуна, кВт, довжина для водних 
засобів, см)

-

-

-

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

Водні засоби

-

-

-

Повітряні судна

-

-

-

Інші 
транспортні 

засоби 

-

-

-

Сума доходу 
за звітний 

період 
(оренда тощо)

Балансова вартість на 
кінець  звітного 

кварталу

- -

- -

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Сума доходу за звітний 
період (оренда, тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- -

-



- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 01 січня звітного року.

1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії

Перелік активів
Назва 

нематеріального 
активу

Дата 
придбання

Вартість 
придбання 

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Дата відчу-
ження

Вартість 
відчуження

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

Місцезнаходження об'єкта  
(країна, адреса)

Загальна сума

-

-

Природні активи 
(право користування 

надрами, іншими 
природними 
ресурсами)

Комерційні 
позначення (товарні 

знаки, торгові 
марки) -

Сума доходу за 
звітний період 
(оренда тощо)

Балансова вартість на 
кінець  звітного 

кварталу

- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

- -

- -

- -



- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Загальна сума - - - -

1.4. Відомості про цінні папери

Код ЦП Емітент Зберігач, 
депо Кількість Дата 

придбання
Вартість 

придбання 
Підстави 
придбання

Дата відчу-
ження

Вартість 
відчуження

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

-

-

Інші  нематері-альні 
права (пра- во на 

провад-ження 
діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв)

-

-

-

-

-
Авторське право та 
суміжні з ним права 

(на літературні та 
музичні твори, 

програми для ЕОМ)

Об’єкти промислової 
власності (право на 

винаходи, 
промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

Сума доходу з 
цінних 

паперів за 
звітний 
період

Балансова вартість на 
кінець  звітного 

періоду

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -



- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - -

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

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - --

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

Нежитлові, 
офісні 

приміщення, 
будинки

-

-

-

Загальна вартість

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

Місце 
проживання 

власника

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири

 

-

-

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення

Земельні 
ділянки

Інше нерухоме 
майно

-



- - - - - - - - - -

Загальна сума - - - - - -

Перелік майна
Місцезнаходження 

об'єкта (країна, 
адреса)

Загальна 
площа       
(кв. м)

Реєстраційні 
дані майна

Дата 
отримання 

майна

Вартість майна 
на момент 
отримання 

Термін корис-
тування

Повне 
наймену-

вання 
власника

Ідентифі-
каційний код 

юридичної 
особи за 
ЄДРПОУ

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

Україна, м. Київ, вул. 
Боричів Тік, 11Б 207,3

Витяг з 
реєстру про 

право 
власності 
45116920

01.11.2019 4500000 31.11.2020
Кривецький 

Ігор 
Ігорович

Безоплат
не 

користу
вання

4500000

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - -

-

Житлові 
приміщення, 

будинки, 
квартири

-

Місце - 
знаходження 

власника

-

-

-

Інше нерухоме 
майно

2.2. Відомості про рухоме майно

Гаражі, бокси, 
складські 

приміщення

-

-

-

-

-

-

-

       2.1. Відомості про нерухоме майно:
2)  власник – юридична особа

Нежитлові, 
офісні 

приміщення, 
будинки

м. Київ

-

-Загальна сума

-

-

-

Земельні 
ділянки



Перелік 
транспортних 

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/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
власника

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

-

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

2.2.1. Транспортні засоби:

1)  власник – фізична особа

Місце 
проживання 

власника

Автомобілі 
легкові

-

-

Повітряні судна

Інші 
транспортні 

засоби 

Водні засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума

2)  власник – юридична особа



Перелік 
транспортних 

засобів

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, 
куб. см, потужність 

двигуна, кВт, 
довжина для водних 

засобів, см)

Рік випуску Дата 
отримання

Вартість на 
момент 

отримання

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Повне 
наймену-

вання 
власника

Ідентифі-
каційний код 

юридичної 
особи за 
ЄДРПОУ

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

-

Інші 
транспортні 

засоби 

-

-

-

-

-

Місце- 
знаходження 

власника

Автомобілі 
легкові

-

-

Автомобілі 
вантажні 

(спеціальні)

-

-

-

-

Загальна сума

2.2.2. Рухоме майно*:

1)  власник – фізична особа

Водні засоби

-

-

-

Повітряні судна



Назва рухомого 
майна

Місцезнаходження 
об'єкта  (країна, 

адреса)

Дата 
отримання 

майна

Вартість 
майна на 
момент 

отримання

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
власника

РНОКПП 
або серія та 

номер 
паспорта з 
відміткою

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 
отримання

Вартість 
майна на 
момент 

отримання

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Повне 
наймену-

вання 
власника

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -

Перелік майна
Назва 

нематеріального 
активу

Місцезна-
ходження 

об'єкта  
(країна, 
адреса)

Дата 
отримання 

Вартість на 
момент 

отримання 

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
власника

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Сума 
доходу 

за 
звітний 
період 

(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

Місцезнаходження власника

Загальна сума

Місце проживання власника

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.

2.3. Відомості про нематеріальні активи:
1)  власник – фізична особа

-Природні активи 
(право користування

Місце 
проживання 

власника



- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -
2) власник – юридична особа

Перелік майна
Назва 

нематеріального 
активу

Місцезна-
ходження 

об'єкта 
(країна, 
адреса)

Дата 
отримання 

Вартість на 
момент 

отримання 

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Термін корис-
тування

Повне 
найменуван
ня власника

Ідентифі-
каційний код 

юридичної 
особи за 
ЄДРПОУ

Сума 
доходу за 
звітний 
період 
(оренда 
тощо)

Балансова 
вартість на 

кінець  
звітного 
кварталу

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Загальна сума

(право користування
надрами, іншими 

природними 
ресурсами)

-

-

-

Комерційні 
позначення (товарні 

знаки, торгові 
марки)

-

-

Авторське право та 
суміжні з ним права 

(на літературні та 
музичні твори, 

програми для ЕОМ)

-

-

-

-

-

Об’єкти промислової 
власності (право на 

винаходи, 
промислові зразки, 

ноу-хау тощо)

-

Комерційні 
позначення (товарні 

знаки, торгові 
марки)

-

-

-

-

-

-

Інші  нематері-альні 
права (пра- во на 

провад-ження 
діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв)

Місце-
знаходження 

власника

Природні активи 
(право користування 

надрами, іншими 
природними 
ресурсами)

-

-

-



- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- -Загальна сума

-

-

Інші  нематері-альні 
права (пра- во на 

провад-ження 
діяльності, 

використання 
економічних та 

інших привілеїв)

-

-

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)

-

-



-
Грошові кошти, усього,  у тому числі:

пункт 1.2
- -

-

Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка

глава 1
1545400,32

на рахунках політичної партії

на рахунках виборчого фонду

на рахунку відшкодування витрат з 
фінансування передвиборної агітації 

на рахунку для отримання коштів з державного 
бюджету на фінансування статутної діяльності

пункт 1.1

1545400,32

1545400,32 -

-

пункт 2.1              
глави 2 

- -

Отримано грошових коштів на рахунок для 
відшкодування витрат з фінансування 
передвиборної агітації

Вид рахунку

пункт 1.3

Номер рахунку

- -

 UA 80 320371 
0000000260471804900 0,00

1545400,32

Отримано грошових коштів на рахунок для 
отримання коштів з державного бюджету на 
фінансування статутної діяльності політичної 
партії

пункт 1.4
-

UA6132037100000002600
31804900

ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ"

поточний для зарахування 
страхових внесків

Загальна сума

ІІ. Відомості про грошові кошти політичної партії

Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

картковий
UA2932037100000260081

80499000

пункт 2.2.              
глави 2 

1. Відомості про грошові кошти на рахунках  політичної партії

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ 

ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ"

1.1. Грошові кошти на рахунку  політичної партії

-

Сума коштів

ПАТ "БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ" поточний

0,00

1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії

-

Загальна сума

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів

- - -

- - - -

-
-

- - -



Загальна сума

Загальна сума

-

-

2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету                України 
на фінансування статутної діяльності

Усього надійшло коштів

- - -

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ Номер рахунку Сума коштів

1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *

Найменування банку та/або інших 
фінансових установ 

1.4.  Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 
діяльності *

Номер рахунку Сума коштів

- - -

- - -

- - -
-

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 

2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії

- - -
-

- - -

2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної 
діяльності *

-

-

-

-

- -

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

-

--

-

- - -

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

- - -

-

- - -



підпункт 2

на рахунках політичної партії, усього, у тому 
числі:

Надійшло внесків грошовими коштами, усього, 
у тому числі:

Перелік внесків

Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу

ІІІ. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

глава 1

юридичним особам

від фізичних осіб підпункт 1

- - -

Усього надійшло коштів -

2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,
пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Усього надійшло коштів -

пункт 1.1
- -

Код рядка Сума (вартість), грн Примітка

-

- -

- -

-

-

- -

- -

-

пункт 1.2 -

від юридичних осіб підпункт 2
-

фізичним особам

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 
вимог законодавства на рахунки політичної 
партії,  усього, 
у тому числі:

підпункт 1

підпункти 1, 2

грошових коштів до державного бюджету

власнику, усього, у тому числі:
- -

Повернено коштів, що надійшли помилково на 
рахунки політичної партії, усього, 
у тому числі: пункт 1.3

- -

фізичним особам підпункт 1 - -

юридичним особам підпункт 2 - -



пункт 2.1.              
глави 2 

 пункт 1.6

підпункт 2

підпункт 1

 пункт 1.6

 пункт 1.6

пункт 1.5

юридичним особам

фізичним особам

грошових коштів власнику, усього, у тому 
числі:

Повернено коштів, що надійшли помилково на 
рахунки виборчого фонду, усього,  у тому 
числі: 

Повернено коштів, що надійшли з порушенням 
вимог законодавства на рахунки виборчого 
фонду, усього, у тому числі: 

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 - -
на рахунки виборчого фонду, усього, у тому 
числі: пункт 1.4

- -

від фізичних осіб підпункт 1 - -

від юридичних осіб підпункт 2
- -

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

грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Повернено внесків нерухомим майном, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

пункт 2.2.  

- -

від фізичних осіб підпункт 1

- -

Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у 
тому числі:

грошових коштів до державного бюджету

- -

- -

- -

юридичним особам підпункт 2
- -

внесків нерухомим майном власнику, усього, у підпункти 1, 2

фізичним особам підпункт 1
- -

від юридичних осіб підпункт 2
- -

- -

внесків нерухомим майном до державного 
бюджету пункт 2.2.  

- -

фізичним особам підпункт 1 - -

юридичним особам підпункт 2

Повернено внесків нерухомим майном, що пункт 2.3.  - -

- -

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

- -

фізичним особам підпункт 1

юридичним особам підпункт 2
- -



підпункти 1, 2

підпункт 1

пункт 3.5.  

підпункти 1, 2

внесків рухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:

фізичним особам

внесків рухомим майном до державного 
бюджету

- -

внесків нерухомим майном до державного 
бюджету пункт 2.3 - -

- -

від фізичних осіб підпункт 1
- -

пункт 3.1  

пункт 3.1  глави 3

від юридичних осіб підпункт 2 - -

транспортними засобами, усього, у тому числі:

Надійшло внесків рухомим майном, усього, у 
тому числі:

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 - -

від юридичних осіб підпункт 2 - -

юридичним особам підпункт 2 - -
внесків транспортними засобами до 
державного бюджету пункт 3.3.  

- -

рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4.  - -
від фізичних осіб підпункт 1 - -

- -

Повернено внесків рухомим майном, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

пункт 3.5.  

юридичним особам підпункт 2
- -

- -

- -
Повернено внесків рухомим майном, що 
надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.5.  

- -

- -

фізичним особам підпункт 1 - -

внесків рухомим майном власнику, усього, у 
тому числі:



пункт 4.2.  

підпункт 1

пункт 4.1  глави 4

пункт 3.6.  

підпункт 2юридичним особам

внесків нематеріальними активами до 
державного бюджету

фізичним особам

Надійшло внесків нематеріальними активами, 
усього, у тому числі:

внесків рухомим майном до державного 
бюджету

- -

- -

- -

- -
від фізичних осіб підпункт 1 - -
від юридичних осіб підпункт 2 - -

внесків нематеріальними активами власнику, - -

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:

- -

- -

- -

фізичним особам підпункт 1 - -

юридичним особам підпункт 2
- -

Повернено внесків нематеріальними активами, 
що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 4.3.  

юридичним особам підпункт 2 - -
внесків нематеріальними активами до пункт 4.3.  - -
Надійшло внесків цінними паперами, усього, у 
тому числі: пункт 5.1  глави 5

- -

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 - -
Повернено внесків цінними паперами, що 
надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 5.3.  

- -
внесків цінними паперами власнику, усього, у 
тому числі: - -

фізичним особам підпункт 1
- -

юридичним особам підпункт 2 - -
внесків цінними паперами до державного 
бюджету пункт 5.3.  

- -



пункт 6.1  глави 6Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому 
числі:

- -

102004,12 -

- -

до державного бюджету підпункт 2 - -

власнику підпункт 1 - -

Повернено спонсорських внесків, що надійшли 
помилково, усього, у тому числі: пункт 6.3.  

Повернено спонсорських внесків,, що 
надійшли з порушенням вимог законодавства, 
усього, у тому числі:

пункт 6.2.  

власнику підпункт 1 - -

- -

до державного бюджету підпункт 2



- - - - - -

-
--

- - -

-

- - - - - -

-

Усього надійшло коштів -

-

- - - - - -

Місцезнаходження
платника

Сума
(грн)

- - - - - - -

-

-

- - -

-

2) від юридичних осіб

-

-

- - - -

-

- - - - -

- - - -

- -

Повне найменування
платника

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

- -

Дата надход-
ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

-

-

- - - - - - -

- -

- -

-- - - - - -

Сума
(грн)

Місце проживання
платника

Усього надійшло коштів

- - - - -

1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії

1.1. Внески грошовими коштами на рахунки 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



-

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

-

- - - -

- - - - -

-

- - - -

- - - - -

- - - - - -

- - -

- - - - - - -

- -

- - - - - - - -

- - - - - --

Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

- - -

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску

Загальна сума 
надход-
ження

Номер  
розрахункового 

документа

Повне 
найменування

особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження
особи

- -

- -

- - - - -

- -

- - -

- - -

-

Прізвище, ім’я, по 
батькові особи, від 

якої отримано 
кошти

РНОКПП або серія 
та номер паспорта 

з відміткою 

- - - - -

Дата надход-
ження внеску

Загальна сума 
надход-
ження

Номер  
розрахункового 

документа

- - -

- -

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

Місце
проживання

особи Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

- - -

1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України  грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки 
політичної партії:
1) від фізичних осіб

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)



1) від фізичних осіб

- -

-

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

- - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

- - - - -

- - -

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску

Загальна сума 
надход-
ження

Номер  
розрахункового 

документа

Повне 
найменування

особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження
особи

- - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

- - -

- - - - --

- - - - - -- - - - -

- - - - -

- -

Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

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

- - - - - - - - -



-

1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України  грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки 
виборчого фонду:
1) від фізичних осіб

-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

-

-

-

- - - - - - -

-

- - - - - -

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ
Місцезнаходження

платника

- - - - - -

- -

-

Усього надійшло коштів -

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску Вид рахунку

Номер розрахункового
документа

Повне найменування
платника

- - - -

Сума
(грн)

- - - - -

-

- - - - - - -

- -

-- - - - - -

- - - -

- - - - - -

Дата надход-
ження внеску

Усього надійшло коштів

-

- - -

Вид рахунку
Номер розрахункового

документа Прізвище, ім’я, по батькові 
платника

РНОКПП або серія та 
номер паспорта з відміткою

Місце проживання
платника

Сума
(грн)



-

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

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - -

- - - - -

- - -

- - - - - -

- - - - -

-

- - -

- - -

- - - - - - -

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

- - - - - - - -

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску

Загальна сума 
надход-
ження

Номер  
розрахункового 

документа

Повне 
найменування

особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження
особи Дата повер-нення

Номер 
розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

- - - -

- - - - - - - - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

- - -

- - - - - - -

- -

- - - - - - - -

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

- - - - - - - - -

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

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(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

2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:

-

- - - - -

-

-

- - - - - -

- - - - -

- - -- - - - - -

- - - -

- -

-

- - -

Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

-

- - - - -

- -

-

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску

Загальна сума 
надход-
ження

Номер  
розрахункового 

документа

Повне 
найменування

особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження особи

- - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

- - - - -

- - - - --

- - - - - -- - - - -

- - - - -

- -

Дата повер-нення
Номер 

розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

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

- - - - - - - - -



-- - - - - -
- - -

-
Загальна вартість -

- -
-

- - - - - -
- - -

- - -
- - -
-

- - - - - -

-
- - - - - - - - -

Місце-
знаходження

особи

Балансова 
вартість на кінець  
звітного кварталу

- - - - - - - -

-Загальна вартість

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження внеску Вид нерухомого 

майна
Реєстраційні 

дані

Місце-
 знаходження

майна

Ринкова 
вартість майна

(грн)

Повне найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

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

- - - - - -

-
- - - - - - - - -

- -
- - - - - - - -

- - -
- - - - - - -

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

Місце проживання
особи

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

- - - - - -

1) від фізичних осіб

Дата надход-
ження внеску

Вид нерухомого 
майна

Реєстраційні 
дані майна

Ринкова 
вартість 
майна

Місце-
 знаходження

майна

1) від фізичних осіб

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



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

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта
Об’єкт  майна

- - - - - -

Ринкова 
вартість 
майна

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- -

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

-

-

- - - -

Місце 
проживан-ня 

особи

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Місцезнаходже
н-ня об'єкта

Реєстраційні 
дані

- - - -- - -

Сума повер-
нення

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Номер 
розрахун-

кового 
документа

- - -

- - -

-

Дата повер-
нення

- - - - - -

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

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернення

Сума повер-
нення

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - -

-

2) від юридичних осіб

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта
Об’єкт  майна Місцезнаходже

н-ня об'єкта
Реєстраційні 

дані

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Дата повер-
нення

-

-

- -

-

- -- - - - - - -

- - - - - -

-

- -

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

- - - -

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

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

1) від фізичних осіб



Обґрунту-
вання 

повернення

Сума повер-
нення

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Ринкова 
вартість 
майна

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта
Об’єкт  майна Місцезнаходже

н-ня об'єкта
Реєстраційні 

дані

- -

- - - - - - - -

- - - - - -

-

- - - -

- - - - -

- -

- - - - - - - -

- - - - - -

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - -

- - - - -

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 
юридичної 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунтува
ння 

поверне-
ння

Сума повер-
нення

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

2) від юридичних осіб

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта
Об’єкт  майна Місцезнаходже

н-ня об'єкта
Реєстраційні 

дані

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

особи 

-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - - -

- - - - - -

- - - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - - -

- - -

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

1) від фізичних осіб

3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії



-
-

- - -
- - - - -

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, 
куб. см, потужність 

двигуна, кВт, довжина 
для водних засобів, 

см)

- -

Рік випуску Місце проживання 
особи

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

---

- -

- -

Повітряні 
судна

Автомо-білі
легкові

- -

-
- - - - -

- - -

- - -

Перелік 
транспорт-
них засобів

Дата надходження Ринкова вартість 
майна

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Прізвище, ім'я, 
по батькові особи 

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

-

- -

- - -
- -

- -

-
- -

- - - - -

- - -

-

- -

-
- -

- - - -

- - - - - -

- -
- - - - - - -

- -

Автомо-білі
ван-тажні 

(спеці-
альні)

- - - -

- - -

- - - - - - -

- - - - - -

-
- - - - - - - - -

-

Водні 
засоби

- - - - - - - -

- - - - - -
-

- - - - - - -
- -

- -
- - - - - - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -

-
- - - - - - -

- -
- -

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

- -
Загальна вартість -

-

2) від юридичних осіб

- - -- -

Інші транс-
портні 
засоби 

- -

-

- -

- - - -



Місцезнаходження 
особи

-
--

Ринкова вартість 
майна

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Повне 
найменування 

юридичної особи

-

Перелік 
транспорт-
них засобів

Дата надходження

-
--

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, 
куб. см, потужність 

двигуна, кВт, довжина 
для водних засобів, 

см)

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

- -

Рік випуску

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Автомо-білі
легкові

-

- - - -
- - - -

-
- - - -

- -
-

- - - - - -
- -

- -
- - -

-

-

-
- - -

-
-

- -
- -

-
-

- - - - - -

Автомо-білі
ван-тажні 

(спеці-
альні)

- - - - -

-

-
- -

- -

-
- - -

- - - - -
- - -
-

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- - - -
-- - - - -

- - - - - -
-

- - - -

-
- -
- -

Водні 
засоби - - - -

- - -
- -

- - - - -Повітряні 
судна

- - -

- - -

- - - -
- - -

-

-
-

- -
- - - -- -

- -
- - -
- - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - - -
-

- - - -

-
- - - - -Інші транс-

портні 
засоби 

- - - -

-
- - - -

- -

Загальна вартість -

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

1) від фізичних осіб



Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунтува
ння 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Об’єкт 
рухомого 

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

- - -

Дата надход-
ження 
об’єкта 

- - - - - -

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

- - - -

- - - -

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - - - - - -

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
доку-мента

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення 
(грн)

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

2) від юридичних осіб

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта

Об’єкт 
рухомого 

майна

Марка/модель 
(об’єм 

циліндрів 
двигуна, куб. 

см, потужність 
двигуна, кВт, 
довжина, см)

Рік 
випуску

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

особи 

- -- - - - - - - -

- - - -

- --

- - - - -

- - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - - - - - -

- - - -

-

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

1) від фізичних осіб



Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернення

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата надход-
ження 
об’єкта 

Об’єкт 
рухомого 

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 с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

-

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

Номер 
розрахунко

вого 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - - -

2) від юридичних осіб

Дата 
надходжен-ня 

об'єкта

Об’єкт 
рухомого 

майна

Марка/модель 
(об’єм 

циліндрів 
двигуна, куб. 

см, потужність 
двигуна, кВт, 
довжина, см)

Рік 
випуску

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Дата повер-
нення

- - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - -

-

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:

- - - - - - - - -

РНОКПП або серія 
та номер паспорта з 

відміткою

Місце проживання
особи

Балансова 
вартість на 

кінець  звітного 
кварталу

- - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - -

1) від фізичних осіб

Дата надход-
ження 

Назва рухомого 
майна

Місцезнаход-
ження об'єкта    

(країна, 
адреса)

Ринкова вартість майна 
(грн.)

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

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



-
- -

- - - - - - - -

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ
Місце-

знаходження
особи

Балансова 
вартість на кінець  
звітного кварталу

- - - - - - -

-

Загальна вартість -

2) від юридичних осіб

Дата надход-
ження 

Назва рухомого 
майна

Місцезнаходж
е-ння об'єкта    

(країна, 
адреса)

Ринкова вартість майна 
(грн.)

Наявність/ 
відсутність 
обтяжень 

Повне найменування
юридичної особи

- -

- - - - - - - -
- - -

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

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

-Загальна вартість

*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.

- -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-
ження 
об’єкта 

Ринкова 
вартість 
майна

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Назва рухомого майна

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

- -

- - - -- - -

- - - - - -

- -

- - - -

--

- -

2) від юридичних осіб

-

- - - - -

- - -

-

- - - --- - -

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - -



Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата надход-
ження 
об’єкта Назва рухомого   майна

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місце
знаход-ження

особи

- -

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернення

- - - -

- - - - - - -

- - - - -

-

- -

-

- - - - - - - -

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - - -

Дата надход-
ження 
об’єкта Назва рухомого майна

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова 
вартість 
майна

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

-

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: 

1) від фізичних осіб

-- -

- - - -

- -

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

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

-

- - - - -

- - - -

- - - - - - - - - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

2) від юридичних осіб

- -

- - - - -

-

- - - - - -

- --

-



Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата надход-
ження 
об’єкта Назва рухомого   майна

Місцезнаходжен-
ня об'єкта    

(країна, адреса)

Ринкова 
вартість 
майна

Повне 
найменування 

юридичної 
особи 

-

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місце
знаход-ження

особи
Дата повер-

нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

- - - - -

- - - - -

- - - - - -

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

- - -

- - - - -

-

- -

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу
Перелік 
майна

Назва 
нематеріального 

активу

Місцезнаходження 
об'єкта (країна, адреса) Дата отри-

мання  Вартість активів
Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Прізвище, ім'я, 
по батькові особи 

- - - - - -

Місце проживання

- - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
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:

1) від фізичних осіб

-

- - -
- - - - - - -

- - - -
- - - - - -

Природні 
активи (право 

користу-
вання 

надрами, 
іншими 

природними 
ресурсами)

- - - - -

-
-

-
- - - -

- - - -

-

-
- --

- - - - - -

-

- -

- - - -

- - -

-

-

- -

- - - - -

-

-
- -

-

- - - - - -

Комер-ційне 
по-значення 

(товарні 
знаки, 
торгові 

- - - -

- - - -

- - -

-- -



- -- - - -

-- -

- -

- - -

- -

 
 

 
 
 

марки)

-Об’єкти 
промис-лової 

власності 
(право на 
винаходи, 

промислові 
зразки, ноу-
хау тощо)

- - - - -
-

- -
- - - - -

-- -

-
- - -

- - - - -

- - -

- - - - - -
-

- - - -

-
- -

-

- - - - - -

- - - -
- -

- - - - - -

- - - -

-
- - - - -Авторське 

право та 
суміжні з ним 
права (на літе-

ратурні та 
музичні 
твори, 

програми для 
ЕОМ)

- - - -

- - -

- -

- - -
- - -

- - - -
- - - - - -

- -

- -

Інші  нема-
теріальні 
права (право 
на провад-
ження 
діяльності, 
викорис-
тання еко-
номічних та 
інших 
привілеїв)

- - - - -

- - - - - -

- - -

- - - - - -
-

- - - - - -

Загальна сума -

2) від юридичних осіб



- - -
-

- - -

- - -

- - -

-

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

Природні 
активи (право 

користу-
вання 

надрами, 
іншими 

природними 
ре-сурсами)

- - - - - - - -

-

Перелік 
майна

Назва 
нематеріального 

активу

Місцезнаходження 
об'єкта  (країна, 

адреса)
Дата отри-

мання  Вартість активів
Наявність/ 
відсутність 
обтяжень

Повне 
найменування 

особи

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження 
особи

-

- - - - - - - -

- - - - - -

-- - - - - -

- - - - - -
-

-

- - - - - -

- - - -
- - - - - -

- -
- -

Об’єкти 
промис-лової 

власності 
(право на 
винаходи, 

промислові 
зразки, ноу-
хау тощо)

- - - - -
- -

-
- - - - - - -

-
- - -

-

- - -

- -

- -

Комер-ційне 
по-значення 

(товарні 
знаки, 
торгові 
марки)

- - -- -

- -

- -
- - -

-

- - - -

- - -

- - - - - -
- - -

- - - - - -

-

- - - - - - -

- - -

- - - - - - -

Авторське 
право та 

суміжні з ним 
права (на літе-

ратурні та 
музичні 
твори, 

програми для 
ЕОМ)

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

-
- - - - - - - - -

- -



2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - -- - -

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

- - -

- - -

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

- - -

Інші  нема-
теріальні 
права (право 
на провад-
ження 
діяльності, 
викорис-
тання еко-
номічних та 
інших 
привілеїв)

- - -
- - -

- - - - - -

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Загальна сума -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-
ження 
активу Назва активу

Місцезнаходжен-
ня активу Вартість 

активу

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

- - - - - -

- - - - - -

-

- - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- - - - -

- - - - - - -



- -

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - -

-

- -

- - -

- - -

-

-

Місце
знаход-ження

особи
Дата повер-

нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

- - - -

Дата надход-
ження 
активу Назва активу

Місцезнаходжен-
ня активу Вартість 

активу

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - - -

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

1) від фізичних осіб

Дата надход-
ження 
активу Назва активу

Місцезнаходжен-
ня активу  Вартість 

активу

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

- - -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - -

- - - - - - - - -

-

- - - - - -

- -

- - -

- - -

- - - -

- - - -

-

2) від юридичних осіб

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- -

- - - - - -

- - - -

-



Загальна вартість -

2) від юридичних осіб

- - -

-- - -

-

- -

- - - -

- - -

-- - - - - -

-

-

-

-

-

- -

- - - - - -

- - -

- - - - - - - - -

-

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата надход-
ження 
активу Назва активу

Місцезнаходжен-
ня активу Вартість 

активу

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за  
ЄДРПОУ

Місце
знаход-ження

особи

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

- -

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -

-

- -

- - - -

--

1) від фізичних осіб

Дата 
внесення Код ЦП Емітент Зберігач, 

депо

-- - - -

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:

-

Прізвище, ім'я, 
по батькові особи 

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Місце проживання 
особи

Балансова вартість 
на кінець звітного 

кварталу

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

- - -

Кількість Номінальна 
вартість

- - -

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

- -

- - -



Загальна вартість

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Дата 
надходжен-ня Код ЦП Емітент Зберігач, 

депо Кількість
Вартість 
цінних 
паперів

Місцезна-
ходження 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

-

-

-

2) від юридичних осіб

-

- -

- - -

Емітент

- - -

-

Зберігач, 
депо Кількість

-

- -

- - - -

-

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - - - -

Код ЦП

-

1) від фізичних осіб

Дата 
надходже-ння

Вартість 
цінних 
паперів

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

- - - -

- -
-

- - - -

-

-

- - - - - - -

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

-

- - - -

- - - - - -

- - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- -- -

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місце
знаходження

особи

Балансова вартість 
на кінець звітного 

періоду

- - - - - -

Дата 
внесення Код ЦП Емітент Зберігач, 

депо Кількість Номінальна 
вартість

-- - - -

-

- - - - - - - --

- - -



Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- ----

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

- - --

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

Повне 
найменування 

особи 

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи за 
ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

- -

-

2) від юридичних осіб

Дата 
надходже-ння Код ЦП

- - - -

-

Емітент Зберігач, 
депо Кількість

Вартість 
цінних 
паперів

-

- - - -

-- - - - - -

- -

- - - - - - - -

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

Дата повер-
нення

Номер 
розрахун-

кового 
документа

Обґрунту-
вання 

повернен-
ня

Сума повер-
нення (грн)

Сума, яка 
перерахо-
вується до 
бюджету 

(грн)

- - - - -

1) від фізичних осіб

Дата 
надходже-ння Код ЦП Емітент Зберігач, 

депо Кількість
Вартість 
цінних 
паперів

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта с 
відміткою

Місце 
проживан-ня 

особи

-

-

-

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

- - - -

- -

- -

- - -

- -

- -

- - - -

- -

- - -

- -

- - - -- - - - - -

- -

- - - - - -

- -

- -- - - - - - -

- - - -

- - - -

- -- -

- -



- - - - -- - - - - -

Номер 
розрахункового 

документа

Обґрунтуван
ня 

повернення

Сума 
повернення 

(грн)

Сума, яка 
перераховуєтьс
я до бюджету 

(грн)

Загальна сума 102004,12

-

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

Дата надход-
ження внеску

Вид 
спонсорського 

внеску

Вартість 
спонсорського 

внеску

Повне 
найменування 

особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за  ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження 

особи Дата повер-нення

- - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - -

01.04.20-30.06.20
Надання 

приміщення в 
користування

Безоплатне 
користування Кривецький Ігор Ігорович м. Київ

-

102004,12

6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
Дата надход-
ження внеску Вид спонсорського 

внеску
Вартість спонсорського 

внеску Повне найменування особи
Ідентифікаційний код 
юридичної особи за  

ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи Сума
(грн)

- -

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -

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

- - -- - - - - - -

- - - - -

-

-- -

-

-

-

- -

-

-

- - -

- - - -- - - - - -



- --

- - -

-

-

-

-

-

-

- -

-

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

--

--

--

- -

-

- - - - -

--

-

-

Сума, яка 
перераховуєть-
ся до бюджету 

(грн)

- - - - - - - -

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаход-
ження особи Дата повер-нення

Номер 
розрахунково-
го документа

Обґрунтува-
ння 

повернення

-

-

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

Дата надход-
ження внеску

Вид 
спонсорського 

внеску

Вартість 
спонсорського 

внеску

Повне 
найменування

особи

- - - - -

Сума 
повернення 

(грн)

Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України

- - - -

- - - - -

- -

- - - - - -

- - - - - -- - - - -

---



-

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

Загальна сума платежів 780591,92

на користь фізичних осіб підпункт 1

-

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

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

Платежі з рахунків кандидатів, усього, у тому числі: пункт 1.4 -

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 -

на користь юридичних осіб підпункт 2 -
Платежі з рахунку відшкодування витрат з фінансуванням 
передвиборної агітації політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.3

-

Платежі з рахунків виборчого фонду,  у тому числі: пункт 1.2 -

на користь фізичних осіб підпункт 1 -

на користь фізичних осіб підпункт 1 237200,00

на користь юридичних осіб підпункт 2 543391,92

IV. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку

Зведена таблиця здійснення платежів з рахунків політичної партії                                                                             
станом на кінець відповідного звітного кварталу

Перелік платежів Код рядка Сума (грн)

Платежі з рахунків політичної партії, усього,  у тому числі: пункт 1.1 780591,92



Заробітна плата - 3807,6503.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Стадник Богдан 
Романович м. Львів

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Чорна Галина 
Михайлівна м.Львів. Заробітна плата - 3807,65

Заробітна плата - 3807,65

Київська обл., 
Бородянський р-н., 

с.Микуличі
Заробітна плата - 3807,65

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Байло Людмила 
Віталіївна

Київська обл,  Києво - 
Ссвятошинський район, 

м. Вишневе

м.Львів Заробітна плата - 3807,65

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Артюх Юрій Петрович

Код рядка Сума (грн.)

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Вайда Ярина 
Михайлівна

28303,60

1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:

1) на користь фізичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Найменува-
ння банку, 

вид рахунку

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

Місце проживання
особи Цільове призначення 

платежу

- 22594,15

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Тягнибок Олег 
Ярославович м.Київ Заробітна плата -

Заробітна плата - 3807,65

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Кошулинський Руслан 
Володимирович м. Львів Заробітна плата

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Мохник Андрій 
Володимирович м.Київ

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Мельничук Любомир 
Анатолійович м.Львів Заробітна плата - 3807,65



03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Чорна Галина 
Михайлівна м.Львів. 

3807,65

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Байло Людмила 
Віталіївна

Київська обл,  Києво - 
Ссвятошинський район, 

м. Вишневе 
Заробітна плата - 3807,65

- 3807,65

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Артюх Юрій Петрович
Київська обл., 

Бородянський р-н., 
с.Микуличі

Заробітна плата -

Заробітна плата - 3807,65

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Вайда Ярина 
Михайлівна м. Львів Заробітна плата

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Мельничук Любомир 
Анатолійович м.Львів

22594,15

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Мохник Андрій 
Володимирович м. Київ Заробітна плата - 3807,65

- 28303,60

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Кошулинський Руслан 
Володимирович м. Львів Заробітна плата -

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Тягнибок Олег 
Ярославович м. Київ Заробітна плата

Кошти на 
відшкодування витрат 

по відрядженню
- 3,86

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Стадник Богдан 
Романович м. Львів

Кошти на 
відшкодування витрат 

по відрядженню
- 354,17

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1839494 Вайда Ярина 
Михайлівна м. Львів

Кошти на 
відшкодування витрат 

по відрядженню
- 458,59

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1884141 Артюх Юрій Петрович
Київська обл., 

Бородянський р-н., 
с.Микуличі

Кошти на господарські 
потреби - 4232,08



- 3807,65

Заробітна плата - 3807,65

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Чорна Галина 
Михайлівна м. Львів. Заробітна плата

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Байло Людмила 
Віталіївна

Київська обл,  Києво - 
Ссвятошинський район,  

м. Вишневе

3807,65

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Артюх Юрій Петрович
Київська обл., 

Бородянський р-н., 
с.Микуличі

Заробітна плата - 3256,35

- 3807,65

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Вайда Ярина 
Михайлівна м. Львів Заробітна плата -

Заробітна плата - 3807,65

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Мельничук Любомир 
Анатолійович м. Львів Заробітна плата

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Мохник Андрій 
Володимирович м. Київ

28303,60

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Кошулинський Руслан 
Володимирович м. Львів Заробітна плата - 22594,15

- 3807,65

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Тягнибок Олег 
Ярославович м.Київ Заробітна плата -

Заробітна плата - 3807,65

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Стадник Богдан 
Романович м. Львів Заробітна плата

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Чорна Галина 
Михайлівна м. Львів. 

48,704.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

1949052 Артюх Юрій Петрович
Київська обл., 

Бородянський р-н., 
с.Микуличі

Кошти на господарські 
потреби



- - -- - - - - -

3807,6501.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
картковий

2002115 Стадник Богдан 
Романович м. Львів Заробітна плата -

-
- -

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

-

Код рядка Сума (грн.)

- - - - - - - -
Усього 237200,00

2) на користь юридичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Найменува-
ння банку, 

вид рахунку

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Повне найменування
особи

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Цільове призначення 

платежу

775,51

01.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

923783 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку - 9,00

- 17340,67

01.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

554 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Поповнення карткового 
рахунку -

38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 
КОШИЦЯ, будинок 11 ПДФО з зарплати

01.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

550
УДКС у Дарницькому 

районі м. Києва 38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 
КОШИЦЯ, будинок 11

Єдиний соціальний  
внесок з зарплати -

Військовий збір з 
зарплати - 1445,06

01.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

551 УДКС у Дарницькому 
районі м. Києва

01.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

552 ГУ ДФС У М.КИЄВІ 39439980 04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ШОЛУДЕНКА, будинок 33/19 21194,15



10.04.2020
АТ 

"УкрСиббанк", 
поточний

559 ПАТ "Датагруп" 31720260
03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
СМОЛЕНСЬКА, будинок 

31-33

Оплата за 
телекомунікаційні 

послуги
- 96,00

1460,00

- 319,56

10.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рпоточний

560 ЛОО ВО "СВОБОДА" 25561538

79000, Львівська обл., 
місто Львів, 

ВУЛ.ЧАЙКОВСЬКОГО, 
будинок 17

Доброчинні внески на 
підтримку партії -

Послуги банку - 9,00

10.04.2020
АТ 

"ОЩАДБАНК", 
поточний

557 Львівська філія ПАТ 
"Укртелеком" 21560766

01601, м.Київ, БУЛЬВАР 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 

18

Оплата за 
телекомунікаційні 

послуги

ГО ВОУ "ЯВОРИНА" 39819029

79000, Львівська обл., 
місто Львів, ВУЛИЦЯ 

ЧАЙКОВСЬКОГО, 
будинок 17

10.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1024978 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

- 10653,30

08.04.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

556

Послуги банку - 100,00

Оплата за друк газети

Благодійна допомога - 30000,00

08.04.2020
ПАТ 

"КРЕДОБАНК", 
поточний

555
ТзОВ "Видавничий 

Дім  "Молода 
Галичина"

32148930
81000, Львівська обл., 

Яворівський район, місто 
Яворів, ПЛОЩА РИНОК, 

будинок 14

6,00

08.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

984698 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

- 77551,30

08.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

996043 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку -

01.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

553 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Поповнення карткового 
рахунку



Поповнення карткового 
рахунку - 775,5130.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

564 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

87,07

30.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1197285 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку - 250,00

- 100,00

30.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1210896 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку -

Послуги банку - 100,00

17.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1082538 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку

ТОВ "АНЕКС ГРУП" 41553770

02098, м.Київ, 
ДНІПРОВСЬКА 

НАБЕРЕЖНА, будинок 
11, квартира 14

17.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1082537 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

- 10653,30

15.04.2020
АТ 

"УкрСиббан
к", поточний

561

Послуги банку - 6,00

Оплата за друк газети

Оплата за надання 
комбінованих офісних 

адміністративних 
послуг

- 30000,00

15.04.2020
ПАТ 

"КРЕДОБАНК", 
поточний

562
ТзОВ "Видавничий 

Дім  "Молода 
Галичина"

32148930
81000, Львівська обл., 

Яворівський район, місто 
Яворів, ПЛОЩА РИНОК, 

будинок 14

15.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1067344 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

10.04.2020
АТ 

"УкрСиббанк", 
поточний

558 ТОВ "Інтер-Телеком" 22927111
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

РОГНІДИНСЬКА, будинок 4 
ЛІТЕРА А

Оплата за послуги 
доступу до мережі 

Інтернет
- 2400,00



Оплата за 
телекомунікаційні 

послуги
- 96,0022.05.2020

АТ 
"УкрСиббанк", 

поточний
574 ПАТ "Датагруп" 31720260

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
СМОЛЕНСЬКА, будинок 

31-33

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1410991 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
12,00Послуги банку -22.05.2020

21306,60

20.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рпоточний

569 ЛОО ВО "СВОБОДА" 25561538

79000, Львівська обл., 
місто Львів, 

ВУЛ.ЧАЙКОВСЬКОГО, 
будинок 17

Доброчинні внески на 
підтримку партії - 1200,00

- 3,00

15.05.2020
ПАТ 

"КРЕДОБАНК", 
поточний

568
ТзОВ "Видавничий 

Дім  "Молода 
Галичина"

32148930
81000, Львівська обл., 

Яворівський район, місто 
Яворів, ПЛОЩА РИНОК, 

будинок 14

Оплата за друк газети -

Поповнення карткового 
рахунку - 77551,30

15.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1343533 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку

30.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

563 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

17340,67

30.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

567 ГУ ДФС У М.КИЄВІ 39439980 04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ШОЛУДЕНКА, будинок 33/19

Єдиний соціальний   
внесок з зарплати - 21194,15

- 1445,06

30.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

566 УДКС у Дарницькому 
районі м. Києва 38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 

КОШИЦЯ, будинок 11 ПДФО з зарплати -

30.04.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

565
УДКС у Дарницькому 

районі м. Києва 38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 
КОШИЦЯ, будинок 11

Військовий збір з 
зарплати 



Оплата послуг - 509,0028.05.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

586 ТОВ "ЗАКАЗ 
ЮКРЕЙН" 41276064

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 

будинок 9/2, квартира 70

28.05.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

584 ТОВ "ЗАКАЗ 
ЮКРЕЙН" 41276064

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 

будинок 9/2, квартира 70
Оплата послуг - 435,60

18,00

- 19000,00

Послуги банку -28.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

146087 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

- 11000,00

25.05.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

577 ХОО ВО "СВОБОДА" 26283202

 61022, Харківська обл., 
місто Харків, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРНИШЕВСЬКА, 
будинок 59

Доброчинні внески на 
підтримку партії

Послуги банку - 6,00

25.05.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

578 ХОО ВО "СВОБОДА" 26283202

 61022, Харківська обл., 
місто Харків, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРНИШЕВСЬКА, 
будинок 59

Доброчинні внески на 
підтримку партії

25.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1425116 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

2400,00

22.05.2020
ПАТ 

"КРЕДОБАНК", 
поточний

576
ТзОВ "Видавничий 

Дім  "Молода 
Галичина"

32148930
81000, Львівська обл., 

Яворівський район, місто 
Яворів, ПЛОЩА РИНОК, 

будинок 14

Оплата за друк газети - 10653,30

- 286,67

22.05.2020
АТ 

"УкрСиббанк", 
поточний

573 ТОВ "Інтер-Телеком" 22927111
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

РОГНІДИНСЬКА, будинок 4 
ЛІТЕРА А

Оплата за послуги 
доступу до мережі 

Інтернет
-

22.05.2020
АТ 

"ОЩАДБАНК", 
поточний

575 Львівська філія ПАТ 
"Укртелеком" 21560766

01601, м.Київ, БУЛЬВАР 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 

18

Оплата за 
телекомунікаційні 

послуги



3,00

- 417,66

03.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1652326 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку -

Послуги банку - 250,00

03.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1514778 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку

29.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1468045 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

77551,30

- 21194,14

28.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

582 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Поповнення карткового 
рахунку -

ПДФО з зарплати - 17340,67

28.05.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

579 ГУ ДФС У М.КИЄВІ 39439980 04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ШОЛУДЕНКА, будинок 33/19

Єдиний соціальний  
внесок з зарплати 

28.05.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

580 УДКС у Дарницькому 
районі м. Києва 38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 

КОШИЦЯ, будинок 11

1445,06

28.05.2020
КБ 

"Приватбан
к", поточний

585 ТОВ "ЗАКАЗ 
ЮКРЕЙН" 41276064

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 

будинок 9/2, квартира 70
Оплата послуг - 3220,60

- 775,51

28.05.2020
Казначейство 

України,казнач
ейський

581
УДКС у Дарницькому 

районі м. Києва 38021179 02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. 
КОШИЦЯ, будинок 11

Військовий збір з 
зарплати -

28.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 

картковий

583 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Поповнення карткового 
рахунку



Послуги банку - 3,00

- 10,00

Оплата за товар -

Послуги банку

Оплата за включення 
до Каталогу видань - 1404,00ЛД АТ "УКРПОШТА" 22336769

 79000, Украина, 
Львовская, Львів, м.Львів, 

вул. Словацького, 1

975,00

25.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1731630 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

591 ТОВ "САВ-
ДІСТРИБЬЮШН" 35625082

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
ДОРОГОЖИЦЬКА, 

будинок 1, ПОВЕРХ 6

25.06.2020

АТ 
"ОЩАДБА

НК", 
поточний

592

24.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1719064 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

24.06.2020

АТ "КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ 

БАНК", 
поточний

96,00

22.06.2020
АТ 

"УкрСиббанк", 
поточний

589 ТОВ "Інтер-Телеком" 22927111
01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

РОГНІДИНСЬКА, будинок 4 
ЛІТЕРА А

Оплата за послуги 
доступу до мережі 

Інтернет
- 2400,00

- 6,00

22.06.2020
АТ 

"УкрСиббанк", 
поточний

590 ПАТ "Датагруп" 31720260
03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
СМОЛЕНСЬКА, будинок 

31-33

Оплата за 
телекомунікаційні 

послуги
-

Доброчинні внески на 
підтримку партії - 880,00

22.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1693804 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку

03.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рпоточний

588 ЛОО ВО "СВОБОДА" 25561538

79000, Львівська обл., 
місто Львів, 

ВУЛ.ЧАЙКОВСЬКОГО, 
будинок 17

03.06.2020
ПАТ 

"КРЕДОБАНК", 
поточний

587
ТзОВ "Видавничий 

Дім  "Молода 
Галичина"

32148930
81000, Львівська обл., 

Яворівський район, місто 
Яворів, ПЛОЩА РИНОК, 

будинок 14

Оплата за друк газети - 21641,76



500,00

892,40

- 250,00

- 949,90

ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Послуги банку

Послуги банку30.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1752671

03.04.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1884149 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

04.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1949089 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку -

29.05.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1997705 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67
Послуги банку -

- - - - - - - - -

Послуги банку

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1489881 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

-

Послуги банку - 0,57

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

20021116 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

Послуги банку - 896,00

- 500,00

- - - - -

01.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

2002189 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

03.06.2020

ПАТ "Банк 
"Український 

капітал", 
рахунок 
комісій

1502907 ПАТ "Банк 
"Український капітал" 22868414

03062, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 67

-

- -

Послуги банку -

- -

-

0,57

- - - -
- - - - - - -

-
- -



Усього

Місце проживання
особи

-

Цільове призначення 
платежу Код рядка

543391,92

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

1) на користь фізичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Вид рахунку

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Прізвище, ім'я, по 
батькові особи

-

Сума (грн.)

- - - - - - - -

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

- - - - - - - - -

- -
- - - - - - - -

- - -
-

-
- - - - - -

- - - -
- - - - - -

- -

- - -
Усього -

2) на користь юридичних осіб

- -

Дата 
здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Вид рахунку

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Повне найменування
особи

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Цільове призначення 

платежу Код рядка Сума (грн.)

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- -

- - - - - - - -

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

-

-

- - - - - - -

-

-
Усього -

*Заповнюється у разі проведення виборів.

1.3. Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії*:

1) на користь фізичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу

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.)



-

-Загальна сума

Усього -

Загальна сума

-

-

- - - -

-

Цільове призначення 
платежу Код рядка

-

-

-
- -

- - - - - - -

-

Повне 
найменування

особи

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

2) на користь юридичних осіб

-

Дата 
здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

- - -- -

- -

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ Місцезнаходження особи

- -

Сума 
(грн.)

-
-

-

- - - - - -

-

-

-

-
- -

-
- - - - -

-
- - - - -
- - - -

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

1) на користь фізичних осіб

- - - - -

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- -

- -

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.)

- - - - - -

- -
- - - - - - - -

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

Місцезнаходження особи

- - -
- - -

2) на користь юридичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

Номер 
розрахунко-

вого 
документа

Повне 
найменування

 особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за

 ЄДРПОУ

Цільове призначення 
платежу Код рядка Сума 

(грн.)



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

- - - -

-
-
-

- -

-
-

Розмір (грн.)

- - - -

Місце проживання
особи Цільове призначення 

платежу Код рядка

- -
- -
- -
- -

-
- -

Усього

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*:

1) на користь фізичних осіб

Дата 
здійснення 

платежу
Прізвище, ім'я, по 

батькові  особи

РНОКПП або 
серія та номер 

паспорта з 
відміткою

- - - -

- -
- - -

-

- - -
- - - - -
-

Сума (грн.)

- - - -

- - - - -

Загальна сума -
-

-- -

- -

- - - -
- -

- - -

-

-
- -

- -
- - -

- - - - - -
-

-

- - - - -

- - - - -
- - - -

-
- -
- - -

-

Повне найменування
особи

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи за
 ЄДРПОУ

Місцезнаходження особи
Цільове призначення 

платежу

-

*Заповнюється у разі проведення виборів.

-
- - - - -

-
-

Код рядка

-- -

- - - - - -

-

Номер розрахункового 
документа

-

- - - - -

- -

Номер розрахункового 
документа

-
-
-
-
-

-

2) на користь юридичних осіб
Дата 

здійснення 
платежу з 
рахунку 

політичної 
партії

-
Загальна сума

*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.

- - - --



30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

-

28361,18

22648,3

3807,65

3807,65

3807,65

1) на користь фізичної особи

30.06.2020

Місце проживання
особи

Сума (вартість) 
на кінець 

звітного періоду, 
грн

1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:

м. Львів 22648,30

Вид 
фінансових 
зобов'язань

Дата 
виникнення

Сума 
(вартість), 

грн
Дата припинення Сума (вартість), 

грн

РНОКПП або серія та 
номер паспорта з 

відміткою

Кошулинський Руслан 
Володимирович

Заробітна плата - 28361,18 Тягнибок Олег 
Ярославович30.06.2020 м.Київ 28361,18

Заробітна плата - 22594,14

3807,65

Заробітна плата - 3807,65 Мельничук Любомир 
Анатолійович м.Львів 3807,65

Заробітна плата - 3807,65 Мохник Андрій 
Володимирович м.Київ

- - - -

Заробітна плата - 3807,65 Вайда Ярина Михайлівна

-

Стадник Богдан 
Романович

м.Львів 3807,65

- - -

Прізвище, ім'я, по 
батькові  особи

Заробітна плата 30.06.2020 3807,65 - 3807,65

м. Львів 3807,65

Київська обл,  
Києво - 

Ссвятошинський 
район,  м. 
Вишневе

3807,65

Заробітна плата 30.06.2020 3807,65 - 3807,65 Чорна Галина Михайлівна

Артюх Юрій Петрович
Київська обл., 

Бородянський р-
н., с.Микуличі

3807,65

Заробітна плата 30.06.2020 3807,65 - 3807,65 Байло Людмила 
Віталіївна

- -

Заробітна плата 30.06.2020 3807,65 - 3807,65

- -

м. Львів 3807,65

- - - - -



-
-
-

1456

-
-
-
-
-

31.03.2020

Дата припинення Сума (вартість), 
грн.

Повне найменування 
особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи за 

ЄДРПОУ

Загальна сума (вартість), грн

Місцезнаходженн
я  особи

Сума (вартість) 
на кінець 

звітного періоду, 
грн

33745659

04053, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ 

КУДРЯВСЬКА , 
будинок 23

- - - - -

- 1456 КП  "КИЇВКОМУНСЕРВІС"

77663,03

2) на користь юридичної особи

Вид 
фінансових 
зобов'язань

Дата 
виникнення

Сума 
(вартість), 

грн

Оплата за 
вивезення ТПВ 4122,00

- - - -
- --

- - - -
- - - - - - -

- - - - - -
Загальна сума (вартість), грн 4122,00

- - -
-
- - - -



До Зnіт) 11олі п1ч11ої пар1 ії про майно. доходн. 11111rж111 і юбов·я1а11ня фі11а11сооо1·0 характеру додаються: 

- інформація про ма1111O, доход11 , 01прап1 і зобов'язання фінансового характеру оід кожної місцевої 

організації політичної партії, яка в уста11овле1ю~t) порядку набула статусу юр11дичної особи (додасться 

шляхо~, заповнення від11овід1111х розділів Звіту поліп1ч 1 юї нартії. що стосуються відповідної місцевої 

організації партії): 

- ко11ії11ла1іж1111хдокуме111ів: 

- довідк 11 усганов бан ків 11ро Р)' кош1ів на рахунках : 

- копії фі11а11сової 1ві1 11ості : 

- копії фі111111со1111;,,. зві1ів про 11адхо..1же1111я і 1111кор11сн11111я ко111тів в 11борч11х фон.пі в політнчних партій , 

кан, t11,1а 111: 11apo;t11i депута 111 Украї1111 від яю1х ·1аресСІ'рова 11і в ·1агш1ь1юдержав11ому багатомандатному 

вибор•юму окру3і. ка~щ1ща1ів у 11арщt11і лспу 1ап1 Украї1111 в од1юмшщап1 11х в11борчих округах, що 

подаються до Цен rрал 1, 1юї виборчої ко"1 ісі ї 11 і,1110 із Зако11а\111 Украї1111 ··1 І ро вибори народних депутатів 
Украї111,. " І І ро місцеві в116ор11", ··Про 1тбор 11 жпута1ів ~1 іс цев1 1 х ра;г. 

Ло 1віту 11олі г11ч1юї пар1 ії 1а IV квартал ·3віт11ого року долаються в11с1ювю1 щорічного внутрішнього 

ауд111у ,а незалежного 1овн іш11ього фінансового ауд11ту поліп1 1111ої 11артії. 

[1Іаяв11іс 11, , lО, tаткін 

[л.ата ІЮ, lаІІІІЯ 6 

J(p n;І) llltl '" І, ГІГ\ОІІГ\Іl'1ЖГ'І І Я ncnбa) 

110.1,11кін ,11ю с.:..:р1н 1а 110'1.:р 11а..:11ор1а•· , 

Голов11и11 бухгалтер (особа, відпові

,щ.пь11а 1а веде 1111я бух га.п 1·ерського 

r,,,h r-1 і'-'' · \ 

-- , r - • • r·-·•••-• 

щ1,1а1к1в або с.:ерін 1<1110,1ер 11ас1юр1а•) 

,., ,., 

ч 
\ 

557{ 

о 
,., 

о 

І~~~-- 1v1охню, \.В . 

(ін і11і а.1и та прізвище) 

Лр,юх IO.ll. 

(і нініа,111 га прізвище) 

І lя часп111а Зні ,·у 1юJ1і1 ич,юї партії ·1а1юв11ю< 11,ся 11оса;ю11н\Іи (сJ І) жбовими) особами 

контрОJ І ЮІОЧОІ О ор , аІІ), , lO ЯКО! О І ІО,lа( І І,СЯ нсіі ]ві І 110.Іі І ІІЧІ ІОЇ паr1 ії. 

Відмітка 11ро ВІІСССІ ІІІЯ ;ta1111x до слск І рОІІІІОЇ ба !11 111і І ІЮ<.:Гі « )) 20 ро~2_ 

( І ІОС.110Ва (службова) особа КОІІТ[Ю.ІЮЮЧОГО оr1ан~. L0 ЯКОІ() ІІО . Ш(ІІ,СЯ Зві 1 1юліт11ч11ої партії(підпис, 

ІІІІІЩІ.111. Іl()І ІІІІ111tС)) 

За pCІ) ; tt,1a 1 аш1 ка,1сра.1ь1юї 111.:рсвіркн JвіІ) 1ю.1і1 ич1 юї 11ар1 Їt (1югріб11е 1нп11ачити) 

І 
ПОР) ШСІІЬ (по~111лок) І ІС 

виявлено ск,1а,JСІЮ ак 1 ві, l « )) 20 року N!! 

( посад она ( слркGова) особа ко11тролюючо1·O органу, до 

(( )) 2U J)OK) 
ЯКОІ {) ІЮ l,\C 11,СЯ '311 і І ІЮ.1і І 11'1/ІОЇ партії ( ІІі, lНИС, ініціали , 

----- - 11рі !13 11ЩС)) 

*Л.1я фі111•1111Р, ос16. які чср..:J своїрсшгій11і 11срекош1111я в1.1,юв.1н1011,сн 1111г1р11і111н11н рс<стра11іі11ю10 110,1сра 06,1і кової 

кщнк1111,шп111ка rю.1аrків. повідоми.111 про не вію10ві.11 1нй ко111ро.1ю10•111і1 орп111 1а ,1а~о1ь) 11асrюрті ні.1,1і1к) 11ро 

11аявність прзвз .uіГtс11юваr11 бу.11,-нкі 11.1а1сжі ia с..:рі< ю I а 1ю,1сро,1 1rac1юpra. 
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